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Alteração 1
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o acordo sobre QFP 
2014-2020 constitui o resultado de longas e 
árduas negociações que duraram dois anos 
e meio; considerando que o acordo político 
final apenas pôde ser alcançado ao mais 
alto nível político entre o Parlamento, a 
Presidência do Conselho e a Comissão;

A. Considerando que o acordo sobre QFP 
2014-2020 constitui um resultado 
conservador e retrógrado de longas e 
árduas negociações que duraram dois anos 
e meio; considerando que o acordo político 
final apenas pôde ser alcançado ao mais 
alto nível político entre os três presidentes 
(do Parlamento, do Conselho e da
Comissão), em conformidade com o 
artigo 324.º do TFUE, evitando assim 
qualquer consulta dos grupos políticos;

Or. en

Alteração 2
Elena Băsescu

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que o acordo sobre QFP 
2014-2020 constitui o resultado de longas e 
árduas negociações que duraram dois anos 
e meio; considerando que o acordo político 
final apenas pôde ser alcançado ao mais 
alto nível político entre o Parlamento, a 
Presidência do Conselho e a Comissão;

A. Considerando que o acordo sobre QFP 
2014-2020 constitui o resultado de longas, 
abrangentes e árduas negociações que 
duraram dois anos e meio; considerando 
que o acordo político final apenas pôde ser 
alcançado ao mais alto nível político entre 
o Parlamento, a Presidência do Conselho e 
a Comissão;

Or. en
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Alteração 3
Philip Claeys

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o nível global do 
próximo QFP (960 biliões € em 
autorizações e 908 biliões € a preços de 
2011), tal como decidido pelo Conselho e 
finalmente apoiado pelo Parlamento, 
representa uma redução de 3,5% em 
autorizações e 3,7% em pagamentos em 
comparação com o QFP de 2007-2013, não 
obstante as maiores competências da UE 
na sequência do Tratado de Lisboa e o 
alargamento da União a 28 
Estados-Membros; considerando que este 
nível fica aquém dos objetivos e 
compromissos políticos da UE, 
nomeadamente no que diz respeito à
Estratégia Europa 2020;

B. Considerando que o nível global do 
próximo QFP (960 mil milhões de euros 
em autorizações e 908 mil milhões de euros
a preços de 2011), tal como decidido pelo 
Conselho e finalmente apoiado pelo 
Parlamento, representa uma redução de 
3,5 % em autorizações e 3,7 % em 
pagamentos em comparação com o QFP de 
2007-2013;

Or. nl

Alteração 4
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que o nível global do 
próximo QFP (960 biliões € em 
autorizações e 908 biliões € a preços de 
2011), tal como decidido pelo Conselho e 
finalmente apoiado pelo Parlamento, 
representa uma redução de 3,5% em 
autorizações e 3,7% em pagamentos em 
comparação com o QFP de 2007-2013, não 
obstante as maiores competências da UE 
na sequência do Tratado de Lisboa e o 

B. Considerando que o nível global do 
próximo QFP (960 mil milhões de euros
em autorizações e 908 mil milhões de euros
a preços de 2011), tal como decidido pelo 
Conselho e finalmente apoiado pelo 
Parlamento, representa uma redução de 
3,5 % em autorizações e 3,7 % em 
pagamentos em comparação com o QFP de 
2007-2013, que corresponde a uma 
redução de 8,8 % em autorizações e de 



AM\1020127PT.doc 5/65 PE529.801v01-00

PT

alargamento da União a 28 
Estados-Membros; considerando que este 
nível fica aquém dos objetivos e 
compromissos políticos da UE, 
nomeadamente no que diz respeito à
Estratégia Europa 2020;

10 % em pagamentos em comparação 
com a proposta inicial da Comissão 
Europeia, baseada no congelamento do 
orçamento da UE ao nível de 2013, não 
obstante as maiores competências da UE 
na sequência do Tratado de Lisboa e o 
alargamento da União a 28 
Estados-Membros; considerando que este 
nível fica aquém dos objetivos e 
compromissos políticos da UE, 
nomeadamente no que diz respeito à
Estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 5
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o orçamento anual da 
UE continuará a representar
aproximadamente 1% do RNB nos 
próximos anos, muito aquém do limite 
máximo de recursos próprios de 1,29 % do 
RNB da UE em autorizações e 1,23% em 
pagamentos, tal como decidido em 1992;

C. Considerando que o orçamento anual da 
UE será reduzido para aproximadamente 
1 % do RNB nos próximos anos, o que 
corresponde ao nível do orçamento da UE 
em finais da década de 1980 e fica muito
aquém do limite máximo de recursos 
próprios de 1,29 % do RNB da UE em 
autorizações e 1,23 % em pagamentos, tal 
como decidido em 1992;

Or. en

Alteração 6
Reimer Böge

Proposta de resolução
Considerando C
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Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que o orçamento anual da 
UE continuará a representar 
aproximadamente 1% do RNB nos 
próximos anos, muito aquém do limite 
máximo de recursos próprios de 1,29 % do 
RNB da UE em autorizações e 1,23% em 
pagamentos, tal como decidido em 1992;

C. Considerando que o orçamento anual da 
UE continuará a representar 
aproximadamente 1 % do RNB nos 
próximos anos, muito aquém do limite 
máximo de recursos próprios de 1,29 % do 
RNB da UE em autorizações e 1,23 % em 
pagamentos definido em 20101-A;

__________________
1-A Adaptação descendente dos limites 
máximos dos recursos próprios de 1,31 % 
e 1,24 % do RNB respetivamente, como 
decidido pelo Conselho Europeu em 2007 
(JO L 163 de 23.6.2007, p. 17), no 
seguimento da decisão de aplicar os 
SIFIM para efeitos dos recursos próprios 
(JO C 121 de 19.4.2011, p. 41)

Or. en

Alteração 7
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, perante a 
impossibilidade de alterar os montantes 
globais do QFP decididos pelo Conselho 
Europeu, o Parlamento conseguiu negociar 
com sucesso a inclusão de diversas 
disposições fundamentais novas que 
ajudarão a tornar o novo Quadro 
Financeiro Plurianual e o novo orçamento 
anual da UE mais operacionais, coerentes, 
transparentes e reativos em relação às 
necessidades dos cidadãos da UE e 
permitirão que os limites máximos do QFP 
sejam inteiramente utilizados; 
considerando que estas disposições dizem 

D. Considerando que, ao não utilizar 
plenamente o seu poder legislativo, 
nomeadamente ao não conceder a sua 
aprovação, o Parlamento Europeu ficou 
impossibilitado de contestar os montantes 
globais do QFP impostos pelo Conselho 
Europeu e que, além disso, o Parlamento 
conseguiu negociar parcialmente a 
inclusão de novas disposições não 
orçamentais que ajudarão a tornar o novo 
Quadro Financeiro Plurianual e o novo 
orçamento anual da UE mais operacionais, 
coerentes, transparentes e reativos em 
relação às necessidades dos cidadãos da 
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respeito, nomeadamente, a novos 
mecanismos em matéria de revisão do 
QFP, flexibilidade e recursos próprios, 
assim como de unidade e transparência do 
orçamento da UE;

UE e permitirão que os limites máximos do 
QFP sejam quase inteiramente utilizados; 
considerando que estas disposições dizem 
respeito, nomeadamente, a novos 
mecanismos em matéria de revisão do 
QFP, flexibilidade e recursos próprios, 
assim como de unidade e transparência do 
orçamento da UE;

Or. en

Alteração 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, perante a 
impossibilidade de alterar os montantes 
globais do QFP decididos pelo Conselho 
Europeu, o Parlamento conseguiu negociar 
com sucesso a inclusão de diversas
disposições fundamentais novas que 
ajudarão a tornar o novo Quadro 
Financeiro Plurianual e o novo orçamento 
anual da UE mais operacionais, coerentes, 
transparentes e reativos em relação às 
necessidades dos cidadãos da UE e 
permitirão que os limites máximos do QFP 
sejam inteiramente utilizados; 
considerando que estas disposições dizem 
respeito, nomeadamente, a novos 
mecanismos em matéria de revisão do 
QFP, flexibilidade e recursos próprios, 
assim como de unidade e transparência do 
orçamento da UE;

D. Considerando que, perante a 
impossibilidade de alterar os montantes 
globais do QFP decididos pelo Conselho 
Europeu, o Parlamento conseguiu negociar 
com sucesso a inclusão de novas
disposições que ajudarão a tornar o novo 
Quadro Financeiro Plurianual e o novo 
orçamento anual da UE mais operacionais, 
coerentes, transparentes e reativos em 
relação às necessidades dos cidadãos da 
UE e permitirão que os limites máximos do 
QFP sejam inteiramente utilizados; 
considerando que estas disposições dizem 
respeito, nomeadamente, a novos 
mecanismos em matéria de revisão do QFP 
e flexibilidade, assim como de unidade e 
transparência do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 9
Elena Băsescu
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Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, perante a 
impossibilidade de alterar os montantes 
globais do QFP decididos pelo Conselho 
Europeu, o Parlamento conseguiu negociar 
com sucesso a inclusão de diversas 
disposições fundamentais novas que 
ajudarão a tornar o novo Quadro 
Financeiro Plurianual e o novo orçamento 
anual da UE mais operacionais, coerentes, 
transparentes e reativos em relação às 
necessidades dos cidadãos da UE e 
permitirão que os limites máximos do QFP 
sejam inteiramente utilizados; 
considerando que estas disposições dizem 
respeito, nomeadamente, a novos 
mecanismos em matéria de revisão do 
QFP, flexibilidade e recursos próprios, 
assim como de unidade e transparência do 
orçamento da UE;

D. Considerando que, perante a 
impossibilidade de alterar os montantes 
globais do QFP decididos pelo Conselho 
Europeu, o Parlamento se centrou em 
melhorar a execução do QFP ao negociar 
com sucesso a inclusão de diversas 
disposições fundamentais novas que 
ajudarão a tornar o novo Quadro 
Financeiro Plurianual e o novo orçamento 
anual da UE mais operacionais, coerentes, 
transparentes e reativos em relação às 
necessidades dos cidadãos da UE e 
permitirão que os limites máximos do QFP 
sejam inteiramente utilizados; 
considerando que estas disposições dizem 
respeito, nomeadamente, a novos 
mecanismos em matéria de revisão do 
QFP, flexibilidade e recursos próprios, 
assim como de unidade e transparência do 
orçamento da UE;

Or. en

Alteração 10
Emer Costello

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, perante a 
impossibilidade de alterar os montantes 
globais do QFP decididos pelo Conselho 
Europeu, o Parlamento conseguiu negociar 
com sucesso a inclusão de diversas 
disposições fundamentais novas que 
ajudarão a tornar o novo Quadro 
Financeiro Plurianual e o novo orçamento 
anual da UE mais operacionais, coerentes, 
transparentes e reativos em relação às 

D. Considerando que, perante a 
impossibilidade política de alterar os 
montantes globais do QFP acordados pelo 
Conselho Europeu, o Parlamento 
conseguiu negociar com sucesso a inclusão 
de diversas disposições fundamentais 
novas que ajudarão a tornar o novo Quadro 
Financeiro Plurianual e o novo orçamento 
anual da UE mais operacionais, coerentes, 
transparentes e reativos em relação às 
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necessidades dos cidadãos da UE e 
permitirão que os limites máximos do QFP 
sejam inteiramente utilizados; 
considerando que estas disposições dizem 
respeito, nomeadamente, a novos 
mecanismos em matéria de revisão do 
QFP, flexibilidade e recursos próprios, 
assim como de unidade e transparência do 
orçamento da UE;

necessidades dos cidadãos da UE e 
permitirão que os limites máximos do QFP 
sejam inteiramente utilizados; 
considerando que estas disposições dizem 
respeito, nomeadamente, a novos 
mecanismos em matéria de revisão do 
QFP, flexibilidade e recursos próprios, 
assim como de unidade e transparência do 
orçamento da UE;

Or. en

Alteração 11
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que o Parlamento deu 
parecer favorável ao novo Regulamento 
QFP e aprovou o novo Acordo 
Interinstitucional em 19 de novembro de 
2013, na sequência do cumprimento pelo 
Conselho das condições estabelecidas na 
sua Resolução de 3 de julho de 2013, 
incluindo a aprovação de 11,2 biliões €
adicionais em pagamentos para 2013;

E. Considerando que o Parlamento deu 
parecer favorável ao novo Regulamento 
QFP e aprovou o novo Acordo 
Interinstitucional em 19 de novembro de 
2013, na sequência do cumprimento 
parcial pelo Conselho das condições 
estabelecidas na sua Resolução de 3 de 
julho de 2013, incluindo a aprovação de 
11,2 mil milhões de euros adicionais em 
pagamentos para 2013; considerando que 
a reunião constitutiva do Grupo de Alto 
Nível sobre os Recursos Próprios ainda 
não foi realizada, embora devesse tê-lo 
sido «aquando da aprovação formal do 
Regulamento QFP, com mandato para 
examinar todos os aspetos da reforma do 
sistema de recursos próprios»;

Or. en

Alteração 12
Reimer Böge
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Proposta de resolução
Considerando E

Proposta de resolução Alteração

E. Considerando que o Parlamento deu 
parecer favorável ao novo Regulamento 
QFP e aprovou o novo Acordo 
Interinstitucional em 19 de novembro de 
2013, na sequência do cumprimento pelo 
Conselho das condições estabelecidas na 
sua Resolução de 3 de julho de 2013, 
incluindo a aprovação de 11,2 biliões €
adicionais em pagamentos para 2013;

E. Considerando que, em adesão ao 
princípio orientador de que «nada está 
acordado até tudo estar acordado», o 
Parlamento deu parecer favorável ao novo 
Regulamento QFP e aprovou o novo 
Acordo Interinstitucional em 19 de 
novembro de 2013, na sequência do 
cumprimento pelo Conselho das condições 
estabelecidas na sua Resolução de 3 de 
julho de 2013, incluindo a aprovação de 
11,2 mil milhões de euros adicionais em 
pagamentos para 2013;

Or. en

Alteração 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que os pedidos de 
reembolso por liquidar recebidos após 31 
de outubro de 2013 e transitados para 
2014 ascendem, apenas para a política 
estrutural e de coesão, a 23 mil milhões de 
euros, o que acrescentará pressão 
significativa a um limite máximo de 
dotações de pagamento já muito baixo;

Or. en

Alteração 14
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o Conselho não 
conseguiu fazer quaisquer progressos na 
tão necessária reforma do sistema de 
financiamento do orçamento da UE, apesar 
das propostas ambiciosas apresentadas pela 
Comissão e destinadas a ultrapassar o 
impasse criado pela falta de um sistema de 
recursos próprios autênticos;

F. Considerando que o Conselho não 
conseguiu fazer quaisquer progressos na 
tão necessária reforma do sistema de 
financiamento do orçamento da UE, 
violando assim o espírito do Tratado de 
Lisboa, apesar das propostas ambiciosas 
apresentadas pela Comissão e destinadas a 
ultrapassar o impasse criado pela falta de 
um sistema de recursos próprios autênticos;

Or. en

Alteração 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
Considerando F

Proposta de resolução Alteração

F. Considerando que o Conselho não 
conseguiu fazer quaisquer progressos na 
tão necessária reforma do sistema de 
financiamento do orçamento da UE, apesar 
das propostas ambiciosas apresentadas pela 
Comissão e destinadas a ultrapassar o 
impasse criado pela falta de um sistema de 
recursos próprios autênticos;

F. Considerando que o Conselho não 
conseguiu fazer quaisquer progressos na 
tão necessária reforma do sistema de 
financiamento do orçamento da UE, apesar 
das propostas ambiciosas apresentadas pela 
Comissão e destinadas não só a ultrapassar 
o impasse criado pela falta de um sistema 
de recursos próprios autênticos, como 
também a tornar o sistema de 
financiamento do orçamento da UE mais 
simples, mais justo e mais transparente 
para os cidadãos da UE;

Or. en

Alteração 16
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Lamenta profundamente que, tanto o 
processo conducente a um acordo sobre o 
QFP 2014-2020, como o debate político 
em torno dessas negociações 
demonstraram uma falta clara de visão 
partilhada no que diz respeito ao 
orçamento da UE e ficaram aquém de um 
maior papel e prerrogativas do 
Parlamento, como estabelecido no Tratado 
de Lisboa; considera ser da maior 
importância que, portanto, o presente 
relatório extraia as necessárias lições 
políticas e institucionais os que possam 
servir de base para a preparação de futuras 
negociações, nomeadamente em relação à 
revisão pós-eleitoral do QFP que a 
Comissão deverá lançar atá ao fim de 
2016;

1. Lamenta profundamente que, tanto o 
processo conducente a um acordo sobre o 
QFP 2014-2020, como o debate político 
em torno dessas negociações 
demonstraram uma falta clara de visão 
partilhada no que diz respeito ao 
orçamento da UE; salienta que o 
Parlamento se mostrou relutante quanto à 
utilização plena do seu poder legislativo, 
incluindo a possibilidade de não conceder 
a sua aprovação, como estabelecido no 
Tratado de Lisboa, e aprovou, por 
esmagadora maioria, tanto o 
Regulamento QFP como o AII sem 
renegociar os pontos já concluídos pelo 
Conselho Europeu; considera, por 
conseguinte, que tanto o Conselho como o 
Parlamento, enquanto colegisladores, 
devem reconhecer a responsabilidade 
pelas consequências institucionais e 
políticas do acordo final; considera ser da 
maior importância que, portanto, o presente 
relatório extraia as necessárias lições 
políticas e institucionais que possam servir 
de base para a preparação de futuras 
negociações, nomeadamente em relação à 
revisão pós-eleitoral do QFP que a 
Comissão deverá lançar até ao fim de 
2016;

Or. en

Alteração 17
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Lamenta profundamente que, tanto o 1. Considera que, tanto o processo 
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processo conducente a um acordo sobre o 
QFP 2014-2020, como o debate político 
em torno dessas negociações 
demonstraram uma falta clara de visão 
partilhada no que diz respeito ao 
orçamento da UE e ficaram aquém de um
maior papel e prerrogativas do Parlamento, 
como estabelecido no Tratado de Lisboa; 
considera ser da maior importância que, 
portanto, o presente relatório extraia as 
necessárias lições políticas e institucionais 
os que possam servir de base para a 
preparação de futuras negociações, 
nomeadamente em relação à revisão 
pós-eleitoral do QFP que a Comissão 
deverá lançar atá ao fim de 2016;

conducente a um acordo sobre o QFP 
2014-2020, como o debate político em 
torno dessas negociações mostraram que 
existem abordagens muito divergentes no 
que diz respeito ao orçamento da UE, bem 
como ao maior papel e prerrogativas do 
Parlamento ao abrigo do Tratado de 
Lisboa; considera ser da maior importância 
que, portanto, o presente relatório extraia 
as necessárias lições políticas e 
institucionais que possam servir de base 
para a preparação de futuras negociações, 
nomeadamente em relação à revisão 
pós-eleitoral do QFP que a Comissão 
deverá lançar até ao fim de 2016;

Or. en

Alteração 18
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Lamenta profundamente que, tanto o 
processo conducente a um acordo sobre o 
QFP 2014-2020, como o debate político 
em torno dessas negociações 
demonstraram uma falta clara de visão 
partilhada no que diz respeito ao 
orçamento da UE e ficaram aquém de um 
maior papel e prerrogativas do Parlamento, 
como estabelecido no Tratado de Lisboa; 
considera ser da maior importância que, 
portanto, o presente relatório extraia as 
necessárias lições políticas e institucionais 
os que possam servir de base para a 
preparação de futuras negociações, 
nomeadamente em relação à revisão 
pós-eleitoral do QFP que a Comissão 
deverá lançar atá ao fim de 2016;

1. Lamenta profundamente que, tanto o 
processo conducente a um acordo sobre o 
QFP 2014-2020, como o debate político 
em torno dessas negociações 
demonstraram uma falta clara de visão 
partilhada no que diz respeito ao 
orçamento e prioridades da UE e ficaram 
aquém de um maior papel e prerrogativas 
do Parlamento, como estabelecido no 
Tratado de Lisboa; considera ser da maior 
importância que, portanto, o presente 
relatório extraia as necessárias lições 
políticas e institucionais que possam servir 
de base para a preparação de futuras 
negociações, nomeadamente em relação à 
revisão pós-eleitoral do QFP que a 
Comissão deverá lançar até ao fim de 
2016;
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Or. en

Alteração 19
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Lamenta profundamente que, tanto o 
processo conducente a um acordo sobre o 
QFP 2014-2020, como o debate político 
em torno dessas negociações 
demonstraram uma falta clara de visão 
partilhada no que diz respeito ao 
orçamento da UE e ficaram aquém de um 
maior papel e prerrogativas do Parlamento, 
como estabelecido no Tratado de Lisboa; 
considera ser da maior importância que, 
portanto, o presente relatório extraia as 
necessárias lições políticas e institucionais 
os que possam servir de base para a 
preparação de futuras negociações, 
nomeadamente em relação à revisão 
pós-eleitoral do QFP que a Comissão 
deverá lançar atá ao fim de 2016;

1. Lamenta profundamente que, tanto o 
processo conducente a um acordo sobre o 
QFP 2014-2020, como o debate político 
em torno dessas negociações 
demonstraram uma falta clara de visão 
partilhada das instituições da UE no que 
diz respeito ao orçamento da UE e ficaram 
aquém de um maior papel e prerrogativas 
do Parlamento, como estabelecido no 
Tratado de Lisboa; considera ser da maior 
importância que, portanto, o presente 
relatório extraia as necessárias lições 
políticas e institucionais que possam servir 
de base para a preparação de futuras 
negociações, nomeadamente em relação à 
revisão pós-eleitoral do QFP que a 
Comissão deverá lançar até ao fim de 
2016;

Or. en

Alteração 20
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não facilitou 
um acordo mais ambicioso sobre o QFP 
2014-2020; lamenta profundamente, 

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não facilitou 
um acordo mais ambicioso sobre o QFP 
2014-2020; observa que as negociações 
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porém, o facto de que, em resultado 
dessas negociações, o papel do 
Parlamento enquanto instrumento 
político importante e comum para 
ultrapassar a atual crise económica e 
social, assim como de coordenação e 
reforço dos esforços nacionais para 
recuperar crescimento e gerar emprego 
no conjunto da UE, tenha sido 
amplamente ignorado;

revelaram uma grande disparidade entre 
os contribuintes líquidos e os 
beneficiários líquidos;

Or. en

Alteração 21
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não facilitou 
um acordo mais ambicioso sobre o QFP 
2014-2020; lamenta profundamente, 
porém, o facto de que, em resultado dessas 
negociações, o papel do Parlamento 
enquanto instrumento político importante e 
comum para ultrapassar a atual crise 
económica e social, assim como de 
coordenação e reforço dos esforços 
nacionais para recuperar crescimento e 
gerar emprego no conjunto da UE, tenha 
sido amplamente ignorado;

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não facilitou 
um debate positivo e centrado no futuro 
sobre o QFP 2014-2020, embora pudesse 
ter constituído uma oportunidade para 
combinar os recursos públicos escassos 
no nível político certo e aumentar a 
eficiência das despesas públicas; lamenta 
profundamente, porém, o facto de que, em 
resultado dessas negociações, o papel do 
Parlamento enquanto instrumento político 
importante e comum para ultrapassar a 
atual crise económica e social, assim como 
de coordenação e reforço dos esforços 
nacionais para recuperar crescimento e 
gerar emprego no conjunto da UE, tenha 
sido amplamente ignorado;

Or. en
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Alteração 22
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não 
facilitou um acordo mais ambicioso sobre 
o QFP 2014-2020; lamenta profundamente, 
porém, o facto de que, em resultado dessas 
negociações, o papel do Parlamento 
enquanto instrumento político importante e 
comum para ultrapassar a atual crise 
económica e social, assim como de 
coordenação e reforço dos esforços 
nacionais para recuperar crescimento e 
gerar emprego no conjunto da UE, tenha 
sido amplamente ignorado;

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados inviabilizou
um acordo mais ambicioso sobre o QFP 
2014-2020; lamenta profundamente, 
porém, o facto de que, em resultado dessas 
negociações, o papel do Parlamento 
enquanto instrumento político importante e 
comum para ultrapassar a atual crise 
económica e social, assim como de 
coordenação e reforço dos esforços 
nacionais para recuperar crescimento e 
gerar emprego no conjunto da UE, tenha 
sido amplamente ignorado;

Or. en

Alteração 23
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não facilitou 
um acordo mais ambicioso sobre o QFP 
2014-2020; lamenta profundamente, 
porém, o facto de que, em resultado dessas 
negociações, o papel do Parlamento 
enquanto instrumento político importante e 
comum para ultrapassar a atual crise 
económica e social, assim como de 
coordenação e reforço dos esforços 
nacionais para recuperar crescimento e 
gerar emprego no conjunto da UE, tenha 

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não facilitou 
um acordo mais ambicioso sobre o QFP 
2014-2020; regista que, em resultado 
dessas negociações, o papel do Parlamento 
enquanto instrumento político importante e 
comum para ultrapassar a atual crise 
económica e social, assim como de 
coordenação e reforço dos esforços 
nacionais para recuperar crescimento e 
gerar emprego no conjunto da UE, tenha 
sido amplamente ignorado;
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sido amplamente ignorado;

Or. nl

Alteração 24
Dominique Riquet

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não facilitou 
um acordo mais ambicioso sobre o QFP 
2014-2020; lamenta profundamente, 
porém, o facto de que, em resultado dessas 
negociações, o papel do Parlamento 
enquanto instrumento político importante e 
comum para ultrapassar a atual crise 
económica e social, assim como de
coordenação e reforço dos esforços 
nacionais para recuperar crescimento e 
gerar emprego no conjunto da UE, tenha 
sido amplamente ignorado;

2. Reconhece que a consolidação 
orçamental com que os Estados-Membros 
estão atualmente confrontados não facilitou 
um acordo mais ambicioso sobre o QFP 
2014-2020; lamenta profundamente, 
porém, o facto de que o papel do 
Parlamento enquanto instrumento político 
importante e comum para ultrapassar a 
atual crise económica e social não tenha 
sido reconhecido; reitera que o orçamento
da UE é consagrado principalmente ao 
investimento e proporciona um 
enquadramento singular para a
coordenação e o reforço dos esforços 
nacionais a fim de recuperar o crescimento, 
dinamizar a competitividade e gerar 
emprego no conjunto da UE;

Or. fr

Alteração 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Observa que o orçamento da UE 
deve ter em conta a perspetiva de género, 
a fim de se tornar um instrumento político 
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eficaz para gerar crescimento e emprego 
sustentável e inclusivo, em particular num 
contexto financeiro e económico difícil;

Or. en

Alteração 26
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta-se profundamente 
preocupado com o facto de que qualquer 
debate orçamental no âmbito do Conselho 
tenha sido durante muitos anos 
envenenado pela lógica do "justo 
reembolso"; salienta que esta situação é 
amplamente devida ao atual sistema de 
financiamento a UE, segundo o qual 
cerca de 85% das receitas resultam de 
contribuições nacionais em vez de 
autênticos recursos próprios; considera 
que tal sistema coloca 
desproporcionadamente a tónica sobre 
balanços líquidos entre Estados-Membros 
e tem conduzido à introdução progressiva 
do reembolso de compensações complexo 
e opaco, bem como de outros mecanismos 
de correção para o financiamento do 
orçamento da UE;

Suprimido

Or. nl

Alteração 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de que qualquer debate 
orçamental no âmbito do Conselho tenha 
sido durante muitos anos envenenado pela 
lógica do "justo reembolso"; salienta que 
esta situação é amplamente devida ao 
atual sistema de financiamento a UE, 
segundo o qual cerca de 85% das receitas 
resultam de contribuições nacionais em 
vez de autênticos recursos próprios;
considera que tal sistema coloca 
desproporcionadamente a tónica sobre 
balanços líquidos entre Estados-Membros 
e tem conduzido à introdução progressiva 
do reembolso de compensações complexo 
e opaco, bem como de outros mecanismos 
de correção para o financiamento do 
orçamento da UE;

3. Manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de que qualquer debate 
orçamental no âmbito do Conselho tenha 
sido durante muitos anos envenenado pela 
lógica do «justo reembolso»; considera que 
este debate já existia antes da introdução 
de recursos baseados no RNB, mas que 
este recurso apenas tem reforçado o 
debate envenenado e conduzido à 
introdução progressiva do reembolso de 
compensações complexo e opaco, bem 
como de outros mecanismos de correção 
para o financiamento do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 28
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta-se profundamente 
preocupado com o facto de que qualquer 
debate orçamental no âmbito do Conselho 
tenha sido durante muitos anos 
envenenado pela lógica do "justo 
reembolso"; salienta que esta situação é 
amplamente devida ao atual sistema de 
financiamento a UE, segundo o qual cerca 
de 85% das receitas resultam de 
contribuições nacionais em vez de 
autênticos recursos próprios; considera que 
tal sistema coloca desproporcionadamente 
a tónica sobre balanços líquidos entre 
Estados-Membros e tem conduzido à 

3. Salienta que os debates orçamentais no 
âmbito do Conselho têm tendência para 
ser influenciados pela lógica do «justo 
reembolso»; salienta que esta situação é 
amplamente devida ao atual sistema de 
financiamento a UE, segundo o qual cerca 
de 85 % das receitas resultam de 
contribuições nacionais em vez de 
autênticos recursos próprios; considera que 
tal sistema coloca desproporcionadamente 
a tónica sobre balanços líquidos entre 
Estados-Membros e tem conduzido à 
introdução progressiva do reembolso de 
compensações complexo e opaco, bem 
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introdução progressiva do reembolso de 
compensações complexo e opaco, bem 
como de outros mecanismos de correção
para o financiamento do orçamento da UE;

como de outros mecanismos de correção 
para o financiamento do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 29
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de que qualquer debate 
orçamental no âmbito do Conselho tenha 
sido durante muitos anos envenenado pela 
lógica do "justo reembolso"; salienta que 
esta situação é amplamente devida ao atual 
sistema de financiamento a UE, segundo o 
qual cerca de 85% das receitas resultam de 
contribuições nacionais em vez de 
autênticos recursos próprios; considera que 
tal sistema coloca desproporcionadamente 
a tónica sobre balanços líquidos entre 
Estados-Membros e tem conduzido à 
introdução progressiva do reembolso de 
compensações complexo e opaco, bem 
como de outros mecanismos de correção 
para o financiamento do orçamento da UE;

3. Manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de que qualquer debate 
orçamental no âmbito do Conselho tenha 
sido durante muitos anos envenenado pela 
lógica do «justo reembolso», em 
detrimento da lógica do valor 
acrescentado europeu; salienta que esta 
situação é amplamente devida ao atual 
sistema de financiamento a UE, segundo o 
qual cerca de 85 % das receitas resultam de 
contribuições nacionais em vez de
autênticos recursos próprios; considera que 
tal sistema coloca desproporcionadamente 
a tónica sobre balanços líquidos entre 
Estados-Membros e tem conduzido à 
introdução progressiva do reembolso de 
compensações complexo e opaco, bem 
como de outros mecanismos de correção 
para o financiamento do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 30
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 3
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Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de que qualquer debate 
orçamental no âmbito do Conselho tenha 
sido durante muitos anos envenenado pela 
lógica do "justo reembolso"; salienta que 
esta situação é amplamente devida ao atual 
sistema de financiamento a UE, segundo o 
qual cerca de 85% das receitas resultam de 
contribuições nacionais em vez de 
autênticos recursos próprios; considera que 
tal sistema coloca desproporcionadamente 
a tónica sobre balanços líquidos entre 
Estados-Membros e tem conduzido à 
introdução progressiva do reembolso de 
compensações complexo e opaco, bem 
como de outros mecanismos de correção 
para o financiamento do orçamento da UE;

3. Manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de que qualquer debate 
orçamental no âmbito do Conselho tenha 
sido durante muitos anos envenenado pela 
lógica do «justo reembolso»; salienta que 
esta situação é amplamente devida ao atual 
sistema de financiamento a UE, segundo o 
qual cerca de 74 % das receitas resultam de 
contribuições nacionais baseadas no RNB 
em vez de autênticos recursos próprios; 
considera que tal sistema coloca 
desproporcionadamente a tónica sobre 
balanços líquidos entre Estados-Membros e 
tem conduzido à introdução progressiva do 
reembolso de compensações complexo e 
opaco, bem como de outros mecanismos de 
correção para o financiamento do 
orçamento da UE;

Or. en

Alteração 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de que qualquer debate 
orçamental no âmbito do Conselho tenha 
sido durante muitos anos envenenado pela 
lógica do "justo reembolso"; salienta que 
esta situação é amplamente devida ao atual 
sistema de financiamento a UE, segundo o 
qual cerca de 85% das receitas resultam de 
contribuições nacionais em vez de 
autênticos recursos próprios; considera que 
tal sistema coloca desproporcionadamente 
a tónica sobre balanços líquidos entre 
Estados-Membros e tem conduzido à 
introdução progressiva do reembolso de 

3. Manifesta-se profundamente preocupado 
com o facto de que qualquer debate 
orçamental no âmbito do Conselho tenha 
sido durante muitos anos envenenado pela 
lógica do «justo reembolso»; salienta que 
esta situação é amplamente devida ao atual 
sistema de financiamento a UE, segundo o 
qual cerca de 85 % das receitas resultam de 
contribuições nacionais em vez de 
autênticos recursos próprios, como previsto 
no Tratado de Roma; considera que tal 
sistema coloca desproporcionadamente a 
tónica sobre balanços líquidos entre 
Estados-Membros e tem conduzido à 
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compensações complexo e opaco, bem 
como de outros mecanismos de correção 
para o financiamento do orçamento da UE;

introdução progressiva do reembolso de 
compensações complexo e opaco, bem 
como de outros mecanismos de correção 
para o financiamento do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 32
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, terem 
sido determinadas nessa altura; lamenta, 
em particular, a lista de afetações 
especiais e "prendas" atribuídas durante 
as negociações entre Chefes de Estado e 
de Governo, que não se baseiam em 
critérios objetivos e verificáveis, mas mais 
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse 
acordo;

Suprimido

Or. nl

Alteração 33
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, terem 
sido determinadas nessa altura; lamenta, 
em particular, a lista de afetações especiais 
e "prendas" atribuídas durante as 
negociações entre Chefes de Estado e de 
Governo, que não se baseiam em critérios 
objetivos e verificáveis, mas mais 
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse acordo;

4. Está convencido que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera prejudicial 
para o projeto europeu que tal se tenha 
refletido no facto de as afetações nacionais, 
especialmente da agricultura e da política 
de coesão, terem sido determinadas nessa 
altura, não tendo o Conselho Europeu 
poder legislativo, como estabelecido no 
Tratado de Lisboa; lamenta, além disso, a 
lista de afetações especiais e «prendas»
atribuídas durante as negociações entre 
Chefes de Estado e de Governo, que não se 
baseiam em critérios objetivos e 
verificáveis, mas mais constituem o reflexo 
do poder de negociação dos 
Estados-Membros, tentando defender os 
seus interesses nacionais e maximizar os 
reembolsos líquidos a seu favor; denuncia 
a falta de transparência na consecução 
desse acordo; observa, contudo, que o 
Parlamento nunca contestou as 
«prendas» durante o processo de 
negociação;

Or. en

Alteração 34
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, terem 

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente dos dois 
grandes blocos da agricultura e da política 
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sido determinadas nessa altura; lamenta, 
em particular, a lista de afetações especiais 
e "prendas" atribuídas durante as 
negociações entre Chefes de Estado e de 
Governo, que não se baseiam em critérios 
objetivos e verificáveis, mas mais 
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse acordo;

de coesão, terem sido determinadas nessa 
altura; lamenta, em particular, a lista de 
afetações especiais e «prendas» atribuídas 
durante as negociações entre Chefes de 
Estado e de Governo, que não se baseiam 
em critérios objetivos e verificáveis, mas 
mais constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse acordo e 
a relutância do Conselho e da Comissão 
em fornecer ao Parlamento todos os 
documentos relevantes;

Or. en

Alteração 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, terem 
sido determinadas nessa altura; lamenta, 
em particular, a lista de afetações especiais 
e "prendas" atribuídas durante as 
negociações entre Chefes de Estado e de 
Governo, que não se baseiam em critérios 
objetivos e verificáveis, mas mais
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse acordo;

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, terem 
sido determinadas nessa altura; lamenta, 
em particular, a lista de afetações especiais 
e «prendas» atribuídas durante as 
negociações entre Chefes de Estado e de 
Governo, cujo número culmina nas 
conclusões do Conselho Europeu de 8 de 
fevereiro de 2013 e que não se baseiam em 
critérios objetivos e verificáveis, mas 
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
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líquidos a seu favor; denuncia a opacidade
na consecução desse acordo; salienta que a 
adição de 27 vitórias individuais 
nacionais é tudo menos um êxito para a 
Europa;

Or. en

Alteração 36
Sandra Kalniete

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, terem 
sido determinadas nessa altura; lamenta, 
em particular, a lista de afetações especiais 
e "prendas" atribuídas durante as 
negociações entre Chefes de Estado e de 
Governo, que não se baseiam em critérios 
objetivos e verificáveis, mas mais 
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse acordo;

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, um 
importante instrumento a favor do 
desenvolvimento regional e do emprego,
terem sido determinadas nessa altura; 
lamenta, em particular, a lista de afetações 
especiais e «prendas» atribuídas durante as 
negociações entre Chefes de Estado e de 
Governo, que não se baseiam em critérios 
objetivos e verificáveis, mas mais 
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse acordo;

Or. lv

Alteração 37
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 4
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Proposta de resolução Alteração

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, terem 
sido determinadas nessa altura; lamenta, 
em particular, a lista de afetações especiais 
e "prendas" atribuídas durante as 
negociações entre Chefes de Estado e de 
Governo, que não se baseiam em critérios 
objetivos e verificáveis, mas mais 
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse acordo;

4. Considera que esta lógica também 
prevaleceu na forma como o acordo sobre 
o QFP foi atingido pelo Conselho de 8 de 
fevereiro de 2013; considera lamentável 
que tal se tenha refletido no facto de as 
afetações nacionais, especialmente da 
agricultura e da política de coesão, terem 
sido determinadas nessa altura; critica, em 
particular, a lista de afetações especiais e 
«prendas» atribuídas durante as 
negociações entre Chefes de Estado e de 
Governo, que não se baseiam em critérios 
objetivos e verificáveis, mas mais 
constituem o reflexo do poder de 
negociação dos Estados-Membros, 
tentando defender os seus interesses 
nacionais e maximizar os reembolsos 
líquidos a seu favor; denuncia a falta de 
transparência na consecução desse acordo;

Or. en

Alteração 38
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Rejeita veementemente esta visão 
meramente contabilística do orçamento 
da UE que negligencia o valor 
acrescentado europeu, contradiz o 
princípio da solidariedade da UE e 
subestima o papel atual e potencial do 
orçamento da UE no reforço da 
governação económica; salienta que o 
orçamento da UE é predominantemente 
um orçamento de investimento com forte 
poder de alavanca e um catalisador para o 
crescimento e o emprego no conjunto a 
União; considera lamentável que, nestas 

Suprimido
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condições, alguns Estados-Membros 
pareçam considerar as contribuições 
nacionais para o orçamento da UE como 
sendo apenas um custo a minimizar;

Or. nl

Alteração 39
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Rejeita veementemente esta visão 
meramente contabilística do orçamento 
da UE que negligencia o valor 
acrescentado europeu, contradiz o 
princípio da solidariedade da UE e 
subestima o papel atual e potencial do 
orçamento da UE no reforço da 
governação económica; salienta que o 
orçamento da UE é predominantemente um 
orçamento de investimento com forte poder 
de alavanca e um catalisador para o 
crescimento e o emprego no conjunto a 
União; considera lamentável que, nestas 
condições, alguns Estados-Membros 
pareçam considerar as contribuições 
nacionais para o orçamento da UE como 
sendo apenas um custo a minimizar;

5. Salienta que o orçamento da UE é 
predominantemente um orçamento de 
investimento com forte poder de alavanca e 
um catalisador para o crescimento e o 
emprego no conjunto a União; considera 
lamentável que, nestas condições, alguns 
Estados-Membros pareçam considerar as 
contribuições nacionais para o orçamento 
da UE como sendo apenas um custo a 
minimizar e o refluxo do orçamento da 
UE como uma fonte suplementar de 
rendimento colocada gratuitamente à sua 
disposição;

Or. en

Alteração 40
Dominique Riquet

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Rejeita veementemente esta visão 5. Rejeita veementemente esta visão 
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meramente contabilística do orçamento da 
UE que negligencia o valor acrescentado 
europeu, contradiz o princípio da 
solidariedade da UE e subestima o papel 
atual e potencial do orçamento da UE no 
reforço da governação económica; salienta 
que o orçamento da UE é 
predominantemente um orçamento de 
investimento com forte poder de alavanca e 
um catalisador para o crescimento e o 
emprego no conjunto a União; considera 
lamentável que, nestas condições, alguns 
Estados-Membros pareçam considerar as 
contribuições nacionais para o orçamento 
da UE como sendo apenas um custo a 
minimizar;

meramente contabilística do orçamento da 
UE que negligencia o valor acrescentado 
europeu, contradiz o princípio da 
solidariedade da UE e subestima o papel 
atual e potencial do orçamento da UE no 
reforço da governação económica; salienta 
que o orçamento da UE é 
predominantemente um orçamento de 
investimento com forte poder de alavanca,
permitindo a realização de projetos que 
não teriam sido possíveis ou que só 
aconteceriam mediante a sua intervenção, 
e um catalisador para o crescimento, a 
competitividade e o emprego no conjunto a 
União; considera lamentável que, nestas 
condições, alguns Estados-Membros 
pareçam considerar as contribuições 
nacionais para o orçamento da UE como 
sendo apenas um custo a minimizar;

Or. fr

Alteração 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Rejeita veementemente esta visão 
meramente contabilística do orçamento da 
UE que negligencia o valor acrescentado 
europeu, contradiz o princípio da 
solidariedade da UE e subestima o papel 
atual e potencial do orçamento da UE no 
reforço da governação económica; salienta 
que o orçamento da UE é 
predominantemente um orçamento de 
investimento com forte poder de alavanca e 
um catalisador para o crescimento e o 
emprego no conjunto a União; considera 
lamentável que, nestas condições, alguns 
Estados-Membros pareçam considerar as 
contribuições nacionais para o orçamento 
da UE como sendo apenas um custo a 

5. Rejeita veementemente esta visão 
meramente contabilística do orçamento da 
UE que negligencia o valor acrescentado 
europeu, contradiz o princípio da
solidariedade da UE e subestima o papel 
atual e potencial do orçamento da UE no 
reforço da governação económica; salienta 
que o orçamento da UE é 
predominantemente um orçamento de 
investimento com forte poder de alavanca e 
um catalisador para o crescimento e o 
emprego no conjunto a União; denuncia 
que, nestas condições, alguns 
Estados-Membros parecem considerar as 
contribuições nacionais para o orçamento 
da UE como sendo apenas um custo a 
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minimizar; minimizar;

Or. en

Alteração 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Nota que o Conselho Europeu adotou 
uma abordagem do topo para a base ao 
decidir sobre o nível global do QFP 
2014-2020, o que, por sua vez, demonstra 
uma discrepância preocupante entre os 
compromissos políticos que o Conselho 
Europeu tem assumido e a sua relutância 
em financiá-los; considera que, pelo 
contrário, tal decisão deve basear-se num 
processo da base para o topo, resultante de 
uma avaliação em profundidade das 
necessidades financeiras da UE e dos seus 
objetivos políticos, como estabelecido nos 
programas e políticas plurianuais da UE 
definidos pelo legislador;

6. Lamenta profundamente que o 
Conselho Europeu adotou uma abordagem 
do topo para a base ao decidir sobre o nível 
global do QFP 2014-2020, o que, por sua 
vez, demonstra uma discrepância 
preocupante entre os compromissos 
políticos que o Conselho Europeu tem 
assumido e a sua relutância em 
financiá-los; considera que, pelo contrário, 
tal decisão deve basear-se num processo da 
base para o topo, resultante de uma 
avaliação em profundidade das 
necessidades financeiras da UE e dos seus 
objetivos políticos, como estabelecido nos 
programas e políticas plurianuais da UE 
definidos pelo legislador;

Or. en

Alteração 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Nota que o Conselho Europeu adotou 
uma abordagem do topo para a base ao 
decidir sobre o nível global do QFP 
2014-2020, o que, por sua vez, demonstra 
uma discrepância preocupante entre os 

6. Nota que o Conselho Europeu adotou 
uma abordagem do topo para a base ao 
decidir sobre o nível global do QFP 
2014-2020, o que, por sua vez, demonstra 
uma discrepância preocupante entre os 
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compromissos políticos que o Conselho 
Europeu tem assumido e a sua relutância 
em financiá-los; considera que, pelo 
contrário, tal decisão deve basear-se num 
processo da base para o topo, resultante de 
uma avaliação em profundidade das 
necessidades financeiras da UE e dos seus 
objetivos políticos, como estabelecido nos 
programas e políticas plurianuais da UE 
definidos pelo legislador;

compromissos políticos que o Conselho 
Europeu tem assumido e a sua relutância 
em financiá-los; considera que, pelo 
contrário, tal decisão deve basear-se num 
processo da base para o topo, resultante de 
uma avaliação em profundidade das 
necessidades financeiras da UE e dos seus 
objetivos políticos, como estabelecido nos 
programas e políticas plurianuais da UE 
definidos pelo legislador; sublinha que o 
Parlamento Europeu subestimou a 
capacidade do Conselho Europeu para 
avaliar o impacto da entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa relativamente aos 
poderes do PE no que se refere à adoção 
do QFP e para manter esta abordagem;

Or. en

Alteração 44
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Nota que o Conselho Europeu adotou 
uma abordagem do topo para a base ao 
decidir sobre o nível global do QFP 
2014-2020, o que, por sua vez, demonstra 
uma discrepância preocupante entre os 
compromissos políticos que o Conselho 
Europeu tem assumido e a sua relutância 
em financiá-los; considera que, pelo 
contrário, tal decisão deve basear-se num 
processo da base para o topo, resultante de 
uma avaliação em profundidade das 
necessidades financeiras da UE e dos seus 
objetivos políticos, como estabelecido nos 
programas e políticas plurianuais da UE 
definidos pelo legislador;

6. Nota que o Conselho Europeu adotou 
uma abordagem do topo para a base ao 
decidir sobre o nível global do QFP 
2014-2020, o que, por sua vez, demonstra 
uma discrepância preocupante entre os 
compromissos políticos que o Conselho 
Europeu tem assumido e a sua relutância 
em financiá-los; considera que, pelo 
contrário, tal decisão deve basear-se num 
processo da base para o topo, resultante de 
uma avaliação em profundidade das 
necessidades financeiras da UE e dos seus 
objetivos políticos, como estabelecido nos 
programas e políticas plurianuais da UE 
definidos pelos colegisladores;

Or. en
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Alteração 45
Elena Băsescu

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Está, portanto, convencido de que 
qualquer decisão sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual deve ser precedida 
por - e baseada sobre - um debate político 
genuíno sobre o papel, a função e o valor 
acrescentado do orçamento da UE e sobre a 
sua compatibilidade com os objetivos 
políticos e operacionais conferidos à 
União; considera que, para reduzir a 
disparidade entre visões divergentes sobre 
o que o orçamento da UE significa e que o
pode realizar, esse debate deve ser 
organizado em devida altura e associar as 
três instituições da UE e todos os 
parlamentos nacionais, mas implicar 
também o nível político mais elevado nos
Estados-Membros;

7. Está, portanto, convencido de que 
qualquer decisão sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual deve ser precedida 
por - e baseada sobre - um debate político 
genuíno sobre o papel, a função e o valor 
acrescentado do orçamento da UE e sobre a 
sua compatibilidade com as prioridades e 
os objetivos políticos e operacionais 
conferidos à União; considera que, para 
reduzir a disparidade entre visões 
divergentes sobre o que o orçamento da UE 
significa e o que pode realizar, salientando 
simultaneamente o facto de o QFP ser um 
dos mais poderosos agentes de reforma, 
esse debate deve ser organizado em devida 
altura e associar as três instituições da UE 
e todos os parlamentos nacionais, mas 
implicar também o nível político mais 
elevado nos Estados-Membros;

Or. en

Alteração 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Está, portanto, convencido de que 
qualquer decisão sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual deve ser precedida 
por - e baseada sobre - um debate político 
genuíno sobre o papel, a função e o valor 
acrescentado do orçamento da UE e sobre a 

7. Está, portanto, convencido de que 
qualquer decisão sobre o Quadro 
Financeiro Plurianual deve ser precedida 
por - e baseada sobre - um debate político 
genuíno sobre o papel, a função e o valor 
acrescentado do orçamento da UE e sobre a 
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sua compatibilidade com os objetivos 
políticos e operacionais conferidos à 
União; considera que, para reduzir a 
disparidade entre visões divergentes sobre 
o que o orçamento da UE significa e que o 
pode realizar, esse debate deve ser 
organizado em devida altura e associar as 
três instituições da UE e todos os 
parlamentos nacionais, mas implicar 
também o nível político mais elevado nos 
Estados-Membros;

sua compatibilidade com a estratégia 
política adotada pela União e os objetivos 
políticos e operacionais conferidos à 
União; considera que, para reduzir a 
disparidade entre visões divergentes sobre 
o que o orçamento da UE significa e que o 
pode realizar, esse debate deve ser 
organizado em devida altura e associar as 
três instituições da UE e todos os 
parlamentos nacionais, mas implicar 
também o nível político mais elevado nos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Insta a próxima Comissão Europeia 
e o próximo Parlamento Europeu a 
conferirem especial atenção às 
realizações alcançadas pela estratégia 
Europa 2020, particularmente aos 
objetivos relacionados com o emprego, e a 
recorrerem à cláusula de revisão para 
acrescentarem recursos financeiros de 
modo a impulsionar esta estratégia, tendo 
em conta que a mesma ficou
comprometida pelo impacto negativo da 
atual crise;

Or. en

Alteração 48
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 8
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Proposta de resolução Alteração

8. Está convencido de que, além disso, 
apenas podem ser conseguidos progressos 
tangíveis na sequência de uma reforma 
profunda do financiamento do orçamento 
da UE que regresse a um sistema de 
recursos próprios autêntico, claro, simples 
e justo; salienta que tal deverá conduzir à 
introdução de um ou vários recursos 
próprios novos que reduza 
significativamente a parte das 
contribuições baseadas no RNB para o 
orçamento da UE e, dessa forma, o ónus 
sobre os erários nacionais; reitera o seu 
forte empenhamento em qualquer
processo conducente à reforma do atual 
sistema de recursos próprios, que é 
injusto, intransparente e complexo;

Suprimido

Or. nl

Alteração 49
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Está convencido de que, além disso, 
apenas podem ser conseguidos progressos 
tangíveis na sequência de uma reforma 
profunda do financiamento do orçamento 
da UE que regresse a um sistema de 
recursos próprios autêntico, claro, simples 
e justo; salienta que tal deverá conduzir à 
introdução de um ou vários recursos 
próprios novos que reduza 
significativamente a parte das 
contribuições baseadas no RNB para o 
orçamento da UE e, dessa forma, o ónus 
sobre os erários nacionais; reitera o seu 
forte empenhamento em qualquer processo 

8. Está convencido de que, além disso, 
apenas podem ser conseguidos progressos 
tangíveis na sequência de uma reforma 
profunda do financiamento do orçamento 
da UE que respeite a letra e o espírito do 
Tratado, regresse a um sistema de recursos 
próprios autêntico, claro, simples, justo e 
livre de reembolsos; salienta que tal deverá 
conduzir à introdução de um ou vários 
recursos próprios novos que reduza 
significativamente a parte das 
contribuições baseadas no RNB para o 
orçamento da UE e, dessa forma, o ónus 
sobre os erários nacionais; reitera o seu 
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conducente à reforma do atual sistema de 
recursos próprios, que é injusto, 
intransparente e complexo;

forte empenhamento em qualquer processo 
conducente à reforma do atual sistema de 
recursos próprios, que é injusto, 
intransparente e complexo; salienta que o 
acordo final sobre o sistema de recursos 
próprios é ainda mais complexo, opaco e 
injusto do que o acordo anterior e que 
introduziu novos reembolsos e exceções;

Or. en

Alteração 50
Dominique Riquet

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Está convencido de que, além disso, 
apenas podem ser conseguidos progressos 
tangíveis na sequência de uma reforma 
profunda do financiamento do orçamento 
da UE que regresse a um sistema de 
recursos próprios autêntico, claro, simples 
e justo; salienta que tal deverá conduzir à 
introdução de um ou vários recursos 
próprios novos que reduza 
significativamente a parte das 
contribuições baseadas no RNB para o 
orçamento da UE e, dessa forma, o ónus 
sobre os erários nacionais; reitera o seu 
forte empenhamento em qualquer processo 
conducente à reforma do atual sistema de 
recursos próprios, que é injusto, 
intransparente e complexo;

8. Está convencido de que, além disso, 
apenas podem ser conseguidos progressos 
tangíveis na sequência de uma reforma 
profunda do financiamento do orçamento 
da UE que regresse a um sistema de 
recursos próprios autêntico, claro, simples 
e justo; salienta que tal deverá conduzir, 
por um lado, à introdução de um ou vários 
recursos próprios novos que reduza 
significativamente a parte das 
contribuições baseadas no RNB para o 
orçamento da UE e, dessa forma, o ónus 
sobre os erários nacionais e, por outro 
lado, permitir ao Parlamento dispor de 
um direito de controlo sobre esses 
recursos; reitera o seu forte empenhamento 
em qualquer processo conducente à 
reforma do sistema de recursos próprios, 
que atualmente se destaca pela sua 
complexidade, falta de transparência e 
fraca capacidade de rendimento;

Or. fr
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Alteração 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Está convencido de que, além disso, 
apenas podem ser conseguidos progressos 
tangíveis na sequência de uma reforma 
profunda do financiamento do orçamento 
da UE que regresse a um sistema de 
recursos próprios autêntico, claro, simples 
e justo; salienta que tal deverá conduzir à 
introdução de um ou vários recursos 
próprios novos que reduza 
significativamente a parte das
contribuições baseadas no RNB para o 
orçamento da UE e, dessa forma, o ónus 
sobre os erários nacionais; reitera o seu 
forte empenhamento em qualquer processo 
conducente à reforma do atual sistema de 
recursos próprios, que é injusto, 
intransparente e complexo;

8. Está convencido de que, além disso, 
apenas podem ser conseguidos progressos 
tangíveis na sequência de uma reforma 
profunda do financiamento do orçamento 
da UE que regresse a um sistema de 
recursos próprios autêntico, claro, simples 
e justo; salienta que tal deverá conduzir à 
introdução de um ou vários recursos 
próprios novos com o objetivo final de pôr 
termo às contribuições baseadas no RNB 
para o orçamento da UE e, dessa forma, ao
ónus que as contribuições do RNB 
representam para os erários nacionais; 
reitera o seu forte empenhamento em 
qualquer processo conducente à reforma do 
atual sistema de recursos próprios, que é 
injusto, intransparente e complexo;

Or. en

Alteração 52
Dominique Riquet

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Sublinha a abordagem contraditória 
dos Estados-Membros que, por um lado, 
invocam o contexto de consolidação das 
finanças públicas nacionais para 
limitarem ao máximo a afetação de 
recursos ao orçamento da União e, por 
outro lado, obstam às medidas que 
permitem compensar esta situação, 
nomeadamente, a definição de novos 
recursos próprios e a utilização de 
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instrumentos financeiros inovadores;

Or. fr

Alteração 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Recorda que a Estratégia para a 
igualdade entre homens e mulheres 
2010-2015 afirma que o Quadro 
Financeiro Plurianual deve proporcionar 
os meios para a execução das ações 
previstas na estratégia;

Or. en

Alteração 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de resolução
N.º 8-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-B. Acolhe com agrado a Declaração 
Conjunta das três instituições de que o 
processo orçamental anual relativo ao 
QFP 2014-2020 integrará, consoante o 
que for necessário, as questões relativas 
ao género, tendo em conta a forma como 
o enquadramento financeiro geral da 
União contribui para uma maior 
igualdade de género (e assegura a 
integração da perspetiva de género);

Or. en
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Alteração 55
Salvador Garriga Polledo

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que Parlamento foi a primeira 
instituição da UE a apresentar a sua visão 
do QFP 2014-2020 e a formular a 
necessidade de reformar o financiamento 
do orçamento da UE, com o relatório da 
sua Comissão especial SURE, em junho de 
2011; considera que este relatório prestou 
orientação efetiva à Comissão na 
elaboração das suas próprias propostas 
sobre o QFP e os recursos próprios, e
aprecia o diálogo político regular que se 
estabeleceu entre as duas instituições em 
todas as fases da elaboração do relatório; 
salienta as vantagens óbvias para o 
Parlamento de uma preparação antecipada 
de quaisquer negociações sobre o QFP;

9. Recorda que Parlamento foi a primeira 
instituição da UE a apresentar a sua visão 
do QFP 2014-2020 e a formular a 
necessidade de reformar o financiamento 
do orçamento da UE, com o relatório da 
sua Comissão especial SURE, em junho de 
2011; considera que este relatório prestou 
orientação efetiva à Comissão na 
elaboração das suas próprias propostas 
sobre o QFP e os recursos próprios; aprecia 
o diálogo político regular entre vários 
comissários da UE e o Parlamento em 
todas as fases da elaboração do relatório e 
considera que esta prática deve ser ainda 
mais desenvolvida rumo a um diálogo 
mais estruturado entre as duas 
instituições antes da apresentação das 
propostas legislativas do QFP; salienta as 
vantagens óbvias para o Parlamento de 
uma preparação antecipada de quaisquer 
negociações sobre o QFP;

Or. en

Alteração 56
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que Parlamento foi a primeira 
instituição da UE a apresentar a sua visão 
do QFP 2014-2020 e a formular a 
necessidade de reformar o financiamento 

9. Recorda que Parlamento foi a primeira 
instituição da UE a apresentar a sua visão 
do QFP 2014-2020 e a formular a 
necessidade de reformar o financiamento 
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do orçamento da UE, com o relatório da 
sua Comissão especial SURE, em junho de 
2011; considera que este relatório prestou 
orientação efetiva à Comissão na 
elaboração das suas próprias propostas 
sobre o QFP e os recursos próprios, e 
aprecia o diálogo político regular que se 
estabeleceu entre as duas instituições em 
todas as fases da elaboração do relatório; 
salienta as vantagens óbvias para o 
Parlamento de uma preparação antecipada 
de quaisquer negociações sobre o QFP;

do orçamento da UE, com o relatório da 
sua Comissão especial SURE, em junho de 
2011; considera que o posicionamento 
antecipado ajudou a manter o Parlamento 
unido ao longo do subsequente processo 
de negociação; considera ainda que este 
relatório prestou orientação efetiva à 
Comissão na elaboração das suas próprias 
propostas sobre o QFP e os recursos 
próprios, e aprecia o diálogo político 
regular que se estabeleceu entre as duas 
instituições em todas as fases da 
elaboração do relatório; salienta as 
vantagens óbvias para o Parlamento de 
uma preparação antecipada de quaisquer 
negociações sobre o QFP;

Or. en

Alteração 57
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que Parlamento foi a primeira 
instituição da UE a apresentar a sua visão 
do QFP 2014-2020 e a formular a 
necessidade de reformar o financiamento 
do orçamento da UE, com o relatório da 
sua Comissão especial SURE, em junho de 
2011; considera que este relatório prestou 
orientação efetiva à Comissão na 
elaboração das suas próprias propostas 
sobre o QFP e os recursos próprios, e 
aprecia o diálogo político regular que se 
estabeleceu entre as duas instituições em 
todas as fases da elaboração do relatório; 
salienta as vantagens óbvias para o 
Parlamento de uma preparação antecipada 
de quaisquer negociações sobre o QFP;

9. Recorda que Parlamento foi a primeira 
instituição da UE a apresentar a sua visão 
do QFP 2014-2020, incluindo um apelo a 
um aumento de, pelo menos, 5 % dos 
recursos para o próximo QFP, a criar 
algumas prioridades positivas, a 
determinar um nível mínimo de recursos 
para os postos do orçamento e a formular 
a necessidade de reformar o financiamento 
do orçamento da UE, com o relatório da 
sua Comissão especial SURE, em junho de 
2011; considera que este relatório prestou 
orientação efetiva à Comissão na 
elaboração das suas próprias propostas 
sobre o QFP e os recursos próprios, e 
aprecia o diálogo político regular que se 
estabeleceu entre as duas instituições em 
todas as fases da elaboração do relatório; 
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salienta as vantagens óbvias para o 
Parlamento de uma preparação antecipada 
de quaisquer negociações sobre o QFP;

Or. en

Alteração 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recorda que Parlamento foi a primeira 
instituição da UE a apresentar a sua visão 
do QFP 2014-2020 e a formular a 
necessidade de reformar o financiamento 
do orçamento da UE, com o relatório da 
sua Comissão especial SURE, em junho de 
2011; considera que este relatório prestou 
orientação efetiva à Comissão na 
elaboração das suas próprias propostas 
sobre o QFP e os recursos próprios, e 
aprecia o diálogo político regular que se 
estabeleceu entre as duas instituições em 
todas as fases da elaboração do relatório; 
salienta as vantagens óbvias para o 
Parlamento de uma preparação antecipada 
de quaisquer negociações sobre o QFP;

9. Recorda que Parlamento foi a primeira 
instituição da UE a apresentar a sua visão 
do QFP 2014-2020 e a formular a 
necessidade de reformar o financiamento 
do orçamento da UE, com o relatório da 
sua Comissão especial SURE, em junho de 
2011; considera que este relatório prestou 
orientação à Comissão na elaboração das 
suas próprias propostas sobre o QFP e os 
recursos próprios, e aprecia o diálogo 
político regular que se estabeleceu entre as 
duas instituições em todas as fases da 
elaboração do relatório; salienta as 
vantagens óbvias para o Parlamento de 
uma preparação antecipada de quaisquer 
negociações sobre o QFP;

Or. en

Alteração 59
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Salienta que, embora a Comissão 
Europeia tenha apresentado a sua 
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proposta para o QFP em 29 junho de 
2011 e tenha alterado a sua própria 
proposta em 6 de julho de 2012, a 
Comissão não comunicou a sua proposta 
de modo eficiente e pró-ativo ao público, 
deixando a responsabilidade de conduzir 
o debate aos governos nacionais e ao 
Parlamento Europeu; considera, 
portanto, que a Comissão Europeia é, 
juntamente com o Conselho Europeu, o 
Conselho e o Parlamento, também 
responsável pelo modo como o debate 
sobre o Regulamento QFP e o AII foi 
conduzido; sublinha que a Comissão 
Europeia deveria ter desempenhado um 
papel mais pró-ativo na última fase das 
negociações, desempenhando 
corretamente o seu papel de «mediadora 
honesta»;

Or. en

Alteração 60
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Recorda que, nos termos do artigo 
312.º do TFUE, o Conselho adota o 
Regulamento QFP por unanimidade, após 
obter o parecer favorável do Parlamento, 
devendo as três instituições da UE tomar 
"todas as medidas necessárias para facilitar 
essa adoção"; nota, portanto, que o Tratado 
não estabelece qualquer procedimento 
concreto para a associação do Parlamento 
às negociações sobre o QFP e que as 
respetivas modalidades foram 
subsequentemente determinadas na prática, 
através de um certo número de 
mecanismos ad hoc acordados a nível 
político por iniciativa do Parlamento;

10. Recorda que, nos termos do artigo 
312.º do TFUE, o Conselho adota o 
Regulamento QFP por unanimidade, após 
obter o parecer favorável do Parlamento, 
devendo as três instituições da UE tomar 
«todas as medidas necessárias para facilitar 
essa adoção»; nota, portanto, que o Tratado 
não estabelece qualquer procedimento 
concreto para a associação do Parlamento 
às negociações sobre o QFP e que as 
respetivas modalidades foram 
subsequentemente determinadas na prática, 
através de um certo número de 
mecanismos ad hoc acordados a nível 
político por iniciativa do Parlamento; 
salienta a necessidade de reavaliar estas 
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modalidades de trabalho com vista a uma 
alteração futura do TFUE;

Or. en

Alteração 61
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Recorda que, nos termos do artigo 
312.º do TFUE, o Conselho adota o
Regulamento QFP por unanimidade, após 
obter o parecer favorável do Parlamento, 
devendo as três instituições da UE tomar 
"todas as medidas necessárias para facilitar 
essa adoção"; nota, portanto, que o Tratado 
não estabelece qualquer procedimento 
concreto para a associação do Parlamento 
às negociações sobre o QFP e que as 
respetivas modalidades foram 
subsequentemente determinadas na prática, 
através de um certo número de 
mecanismos ad hoc acordados a nível 
político por iniciativa do Parlamento;

10. Recorda que, nos termos do artigo 
312.º do TFUE, o Conselho Europeu pode 
adotar, por unanimidade, uma decisão que 
autorize o Conselho a deliberar por 
maioria qualificada quando adotar o 
regulamento que estabelece o QFP; 
lamenta, portanto, que o Parlamento 
Europeu se tenha recusado a contestar o 
Conselho Europeu neste contexto; 
lamenta que o Conselho Europeu se 
tenha recusado a utilizar a cláusula de 
«passerelle» e a deixar que o Conselho 
deliberasse por unanimidade no que diz 
respeito ao Regulamento QFP por 
unanimidade, após obter o parecer 
favorável do Parlamento, devendo as três 
instituições da UE tomar «todas as medidas 
necessárias para facilitar essa adoção»; 
nota, portanto, que o Tratado não 
estabelece qualquer procedimento concreto 
para a associação do Parlamento às 
negociações sobre o QFP e que as 
respetivas modalidades foram 
subsequentemente determinadas na prática, 
através de um certo número de 
mecanismos ad hoc acordados a nível 
político por iniciativa do Parlamento;

Or. en
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Alteração 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Recorda que, nos termos do artigo 
312.º do TFUE, o Conselho adota o 
Regulamento QFP por unanimidade, após 
obter o parecer favorável do Parlamento, 
devendo as três instituições da UE tomar 
"todas as medidas necessárias para facilitar 
essa adoção"; nota, portanto, que o Tratado 
não estabelece qualquer procedimento 
concreto para a associação do Parlamento 
às negociações sobre o QFP e que as 
respetivas modalidades foram 
subsequentemente determinadas na prática, 
através de um certo número de 
mecanismos ad hoc acordados a nível 
político por iniciativa do Parlamento;

10. Recorda que, nos termos do artigo 
312.º do TFUE, o Conselho adota o 
Regulamento QFP por unanimidade, após 
obter o parecer favorável do Parlamento, 
devendo as três instituições da UE tomar 
«todas as medidas necessárias para facilitar 
essa adoção»; nota, portanto, que o Tratado 
não estabelece qualquer procedimento 
concreto para a associação do Parlamento 
às negociações sobre o QFP e que as 
respetivas modalidades foram 
subsequentemente determinadas na prática, 
através de um certo número de 
mecanismos ad hoc acordados a nível 
político por iniciativa do Parlamento; 
observa que o Parlamento Europeu 
também definia o seu próprio papel e 
incentiva o Parlamento a refletir sobre os 
ensinamentos que aprendeu com esta
experiência; salienta a necessidade de 
mandatos claros e transparentes para a 
equipa de negociações do Parlamento;

Or. en

Alteração 63
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Considera lamentável que, antes do 
acordo do Conselho Europeu sobre o QFP, 
em 8 de fevereiro de 2013, não tenham 
sido realizadas quaisquer negociações de 
pleno sentido entre o Parlamento e o 

11. Considera lamentável que, antes do 
acordo do Conselho Europeu sobre o QFP, 
em 8 de fevereiro de 2013, não tenham 
sido realizadas quaisquer negociações de 
pleno sentido entre o Parlamento e o 
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Conselho; considera que as numerosas 
reuniões realizadas entre a sua equipa de 
negociação e as sucessivas presidências do 
Conselho à margem das reuniões 
relevantes do Conselho Assuntos Gerais, 
assim como a sua participação em reuniões 
informais do Conselho que tratavam do 
QFP, apenas facilitaram alguma partilha de 
informação entre o Conselho e o 
Parlamento mas, infelizmente, não tiveram 
qualquer impacto sobre o espírito, 
calendário ou conteúdo das negociações no 
âmbito do Conselho; lamenta o facto de as 
suas posições terem permanecido 
amplamente negligenciadas ou 
incompreendidas no seio de delegações do 
Conselho;

Conselho; considera que as numerosas 
reuniões realizadas entre a sua equipa de 
negociação e as sucessivas presidências do 
Conselho à margem das reuniões 
relevantes do Conselho Assuntos Gerais, 
assim como a sua participação em reuniões 
informais do Conselho que tratavam do 
QFP, apenas facilitaram alguma partilha de 
informação entre o Conselho e o 
Parlamento; observa, por conseguinte, a 
necessidade de o Parlamento analisar de 
modo crítico o seu próprio papel neste 
processo e de debater sobre o modo de 
aumentar a sua influência sobre o 
espírito, calendário e conteúdo das 
negociações no âmbito do Conselho, bem 
como sobre o modo de tornar as suas 
posições reconhecidas entre as delegações 
do Conselho em negociações futuras;

Or. en

Alteração 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Lamenta que, não obstante as fortes 
objeções do Parlamento, todas as 
sucessivas "grelhas de negociação"
apresentadas por diferentes presidências do 
Conselho e, em última instância, o acordo 
do Conselho Europeu sobre o QFP, de 8 de 
dezembro de 2013, incluíssem um número 
significativo de elementos legislativos que 
deveriam ter sido decididos no âmbito do 
processo legislativo ordinário; salienta que 
a unanimidade legalmente requerida no 
Conselho ao deliberar sobre o 
Regulamento QFP apenas terá sido 
conseguida pressupondo certas mudanças 
políticas maiores nos domínios de 
intervenção sectoriais, prejudicando assim 

12. Recorda que, de acordo com o 
Tratado, o Conselho Europeu não dispõe 
de poderes legislativos e, por conseguinte, 
denuncia que, não obstante as fortes 
objeções do Parlamento, todas as 
sucessivas «grelhas de negociação»
apresentadas por diferentes presidências do 
Conselho e, em última instância, o acordo 
do Conselho Europeu sobre o QFP, de 8 de 
dezembro de 2013, incluíssem um número 
significativo de elementos legislativos que 
deveriam ter sido decididos no âmbito do 
processo legislativo ordinário; salienta que 
a unanimidade legalmente requerida no 
Conselho ao deliberar sobre o 
Regulamento QFP apenas terá sido 
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as prerrogativas do Parlamento em matéria 
de codecisão, em clara contradição com os
Tratados;

conseguida pressupondo certas mudanças 
políticas maiores nos domínios de 
intervenção sectoriais, prejudicando assim 
as prerrogativas do Parlamento em matéria 
de codecisão, em clara contradição com os 
Tratados;

Or. en

Alteração 65
Dominique Riquet

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Lamenta que, não obstante as fortes 
objeções do Parlamento, todas as 
sucessivas "grelhas de negociação"
apresentadas por diferentes presidências do 
Conselho e, em última instância, o acordo 
do Conselho Europeu sobre o QFP, de 8 de 
dezembro de 2013, incluíssem um número 
significativo de elementos legislativos que 
deveriam ter sido decididos no âmbito do 
processo legislativo ordinário; salienta que 
a unanimidade legalmente requerida no 
Conselho ao deliberar sobre o 
Regulamento QFP apenas terá sido 
conseguida pressupondo certas mudanças 
políticas maiores nos domínios de 
intervenção sectoriais, prejudicando assim 
as prerrogativas do Parlamento em matéria 
de codecisão, em clara contradição com os 
Tratados;

12. Lamenta que, não obstante as fortes 
objeções do Parlamento, todas as 
sucessivas «grelhas de negociação»
apresentadas por diferentes presidências do 
Conselho e, em última instância, o acordo 
do Conselho Europeu sobre o QFP, de 8 de 
dezembro de 2013, incluíssem um número 
significativo de elementos legislativos que 
deveriam ter sido decididos no âmbito do 
processo legislativo ordinário; salienta que 
a unanimidade legalmente requerida no 
Conselho ao deliberar sobre o 
Regulamento QFP apenas terá sido 
conseguida pressupondo certas mudanças 
políticas maiores nos domínios de 
intervenção sectoriais, prejudicando assim 
as prerrogativas do Parlamento em matéria 
de codecisão, nomeadamente o direito de 
alteração, em clara contradição com os 
Tratados;

Or. fr

Alteração 66
Reimer Böge
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Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Nota que as verdadeiras negociações 
sobre o Regulamento QFP e o AII apenas 
foram lançadas em março de 2013, 
enquanto os negociadores do Conselho 
consideravam que o acordo sobre o QFP 
pelo Conselho Europeu como sendo o 
único ponto de referência, sem margem 
para qualquer debate; salienta que esta 
atitude conduziu a uma tentativa 
inaceitável de excluir certos tópicos das 
negociações, forçando o Parlamento a 
lutar, mesmo ao mais elevado nível 
político, para encetar negociações "do tipo 
codecisão" sobre cada um dos artigos do 
Regulamento QFP / AII;

13. Nota que as verdadeiras negociações 
sobre o Regulamento QFP e o AII apenas 
foram lançadas em maio de 2013, sendo 
que os negociadores do Conselho não 
dispunham de um mandato de 
negociações formal, considerando-se, pelo 
contrário, o acordo sobre o QFP pelo 
Conselho Europeu como sendo o único 
ponto de referência, sem margem para 
qualquer debate; salienta que esta atitude 
não só conduziu a uma perda de tempo 
desnecessária, como também a uma 
tentativa inaceitável por parte do Conselho
de excluir certos tópicos das negociações, 
forçando o Parlamento a lutar, mesmo ao 
mais elevado nível político, para encetar 
negociações «do tipo codecisão» sobre 
cada um dos artigos do Regulamento QFP / 
AII;

Or. en

Alteração 67
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Salienta que as conclusões do
Conselho Europeu devem ser consideradas 
como instruções de negociação ao 
Conselho e em caso algum constituem 
linhas vermelhas que não possam ser 
negociadas com o Parlamento; solicita 
que seja incluída nas conclusões do 
Conselho Europeu uma fórmula-tipo que 
recorde as disposições do artigo 15.º, n.º 1, 
do TFUE;

14. Considera perigoso e contrário às 
disposições do Tratado, como estabelecido 
no artigo 15.º do TUE, em que se declara 
que o Conselho Europeu não exerce 
função legislativa, que o Conselho 
Europeu utilize a cimeira da UE para 
impor ao Conselho a sua visão e linhas 
vermelhas, criando um poder legislativo 
de facto; considera, portanto, que, ao se 
recusar a negociar com o PE as linhas 
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vermelhas do Conselho Europeu, o 
Conselho recusou exercer o seu poder 
legislativo; salienta, contudo, que ao 
conceder a sua aprovação, o Parlamento 
Europeu legitima democraticamente tanto 
o Conselho Europeu como os 
comportamentos do Conselho;

Or. en

Alteração 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Salienta que as conclusões do Conselho 
Europeu devem ser consideradas como 
instruções de negociação ao Conselho e em 
caso algum constituem linhas vermelhas 
que não possam ser negociadas com o 
Parlamento; solicita que seja incluída nas 
conclusões do Conselho Europeu uma 
fórmula-tipo que recorde as disposições do 
artigo 15.º, n.º 1, do TFUE;

14. Salienta que as conclusões do Conselho 
Europeu devem ser consideradas como 
instruções de negociação ao Conselho e em 
caso algum constituem linhas vermelhas 
que não possam ser negociadas com o 
Parlamento; lamenta profundamente o 
facto de este problema ter marcado as 
negociações sobre os programas 
plurianuais da UE, sobretudo no que 
respeita ao Fundo Social Europeu e ao 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização; solicita que seja incluída nas 
conclusões do Conselho Europeu uma 
fórmula-tipo que recorde as disposições do 
artigo 15.º, n.º 1, do TFUE;

Or. en

Alteração 69
Salvador Garriga Polledo

Proposta de resolução
N.º 14
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Proposta de resolução Alteração

14. Salienta que as conclusões do Conselho 
Europeu devem ser consideradas como 
instruções de negociação ao Conselho e em 
caso algum constituem linhas vermelhas 
que não possam ser negociadas com o 
Parlamento; solicita que seja incluída nas 
conclusões do Conselho Europeu uma 
fórmula-tipo que recorde as disposições do 
artigo 15.º, n.º 1, do TFUE;

14. Salienta que as conclusões do Conselho 
Europeu devem ser consideradas como 
instruções de negociação ao Conselho e em 
caso algum constituem linhas vermelhas 
que não possam ser negociadas com o 
Parlamento; solicita que seja incluída nas 
conclusões do Conselho Europeu uma 
fórmula-tipo que recorde as disposições do 
artigo 15.º, n.º 1, do TFUE, recordando 
que o Conselho Europeu não exerce 
funções legislativas; está convencido de 
que, sem prejuízo de qualquer decisão 
política tomada pelo Conselho Europeu, 
as negociações sobre o QFP e os 
programas plurianuais da UE 
relacionados devem apenas ser 
conduzidas entre o Parlamento e o 
Conselho, conforme disposto no Tratado;

Or. en

Alteração 70
Emer Costello

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Salienta que as conclusões do Conselho 
Europeu devem ser consideradas como
instruções de negociação ao Conselho e em 
caso algum constituem linhas vermelhas 
que não possam ser negociadas com o 
Parlamento; solicita que seja incluída nas 
conclusões do Conselho Europeu uma 
fórmula-tipo que recorde as disposições do 
artigo 15.º, n.º 1, do TFUE;

14. Salienta que as conclusões do Conselho 
Europeu são instruções de negociação ao 
Conselho e em caso algum constituem 
linhas vermelhas que não possam ser 
negociadas com o Parlamento; solicita que 
seja incluída nas conclusões do Conselho 
Europeu uma fórmula-tipo que recorde as 
disposições do artigo 15.º, n.º 1, do TFUE;

Or. en
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Alteração 71
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 16

Proposta de resolução Alteração

16. Nota que os montantes do QFP (a nível 
global e em repartição pelas suas 
categorias), tal como decididos pelo 
Conselho Europeu, não foram finalmente
contestados pelo Parlamento, que 
reconheceu o contexto económico e 
financeiro particularmente difícil na altura 
dessa decisão; salienta, porém, que tal não 
deverá ser, de forma alguma, entendido 
como um precedente e reitera a sua posição 
de que os montantes constantes no QFP e 
em qualquer outra parte relevante do 
acordo político do Conselho Europeu estão 
sujeitos a negociações com o Parlamento;

16. Nota que os montantes do QFP (a nível 
global e em repartição pelas suas 
categorias), tal como decididos pelo 
Conselho Europeu, foram contestados pelo 
Parlamento na sua resolução, aprovada
em 13 de março de 2013, particularmente 
devido ao contexto económico e financeiro 
difícil na altura dessa decisão; lamenta 
que, em última instância, o Parlamento 
Europeu subscreverá inteiramente os 
valores do QFP ao conceder a sua
aprovação formal; salienta, porém, que tal 
não deverá ser, de forma alguma, 
entendido como um precedente e reitera a 
sua posição de que os montantes constantes 
no QFP e em qualquer outra parte relevante 
do acordo político do Conselho Europeu 
estão sujeitos a negociações com o 
Parlamento;

Or. en

Alteração 72
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Salienta a necessidade de melhorar 
significativamente as modalidades de 
quaisquer futuras negociações sobre o 
QFP, a fim de evitar impasses e de poupar 
tempo e recursos valiosos ao longo das 
negociações; considera que as referidas 

17. Salienta a necessidade de melhorar 
significativamente as modalidades de 
quaisquer futuras negociações sobre o 
QFP, a fim de evitar impasses e de poupar 
tempo e recursos valiosos ao longo das 
negociações; considera que as referidas 
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modalidades devem ser formalizadas ao 
mais elevado nível político, o que deverá 
ter em conta as insuficiências das recentes 
negociações e preservar inteiramente o 
papel e as prerrogativas do Parlamento, tal 
como estabelecidos no Tratado da UE; 
considera que este procedimento poderia 
ser finalmente consagrado no próprio AII, 
tal como sucede com o processo 
orçamental;

modalidades devem ser formalizadas ao 
mais elevado nível político, o que deverá 
ter em conta as insuficiências das recentes 
negociações e preservar inteiramente o 
papel e as prerrogativas do Parlamento, tal 
como estabelecidos no Tratado da UE, 
incluindo a possibilidade de não conceder 
a sua aprovação; considera que este 
procedimento poderia ser finalmente 
consagrado no próprio AII, tal como 
sucede com o processo orçamental;

Or. en

Alteração 73
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Está convencido de que a regra da 
unanimidade no Conselho significa que o 
acordo representa o mínimo denominador 
comum, baseado na necessidade de evitar o 
veto por um único Estado-Membro; 
salienta que uma mudança para a votação 
por maioria qualificada relativamente ao 
QFP deverá ser conforme, não só com o 
processo legislativo ordinário, utilizado 
para a adoção de praticamente todos os 
programas plurianuais da UE, mas também 
com o processo conducente à aprovação do 
orçamento anual da UE; considera que tal 
pode ser conseguido utilizando a cláusula 
de "passerelle" prevista no artigo 312.º e 
que esta questão deve ser examinada mais 
desenvolvidamente aquando da futura 
revisão do Tratado;

18. Está convencido de que a regra da 
unanimidade no Conselho significa que o 
acordo representa o mínimo denominador 
comum, baseado na necessidade de evitar o 
veto por um único Estado-Membro; 
salienta que uma mudança para a votação 
por maioria qualificada relativamente ao 
QFP deverá ser conforme, não só com o 
processo legislativo ordinário, utilizado 
para a adoção de praticamente todos os 
programas plurianuais da UE, mas também 
com o processo conducente à aprovação do 
orçamento anual da UE; considera que tal 
pode ser conseguido utilizando a cláusula 
de «passerelle» prevista no artigo 312.º e 
que esta questão deve ser salvaguardada
aquando da futura revisão do Tratado;

Or. en
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Alteração 74
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Destaca o enorme volume de 
intercâmbio de informações e de 
coordenação necessário dentro do 
Parlamento para assegurar a coerência 
das negociações paralelas do QFP e das 
bases jurídicas de mais de 60 programas 
plurianuais; está convencido de que 
poderia ter sido alcançado um melhor 
negócio pelo Parlamento se os 
procedimentos tivessem sido 
simplificados, pois teria existido menos 
pressão sobre os negociadores do QFP 
para chegar a uma conclusão, oferecendo 
tempo suficiente às comissões legislativas 
para concluir as negociações; considera, 
por conseguinte, que devem ser 
equacionadas diferentes opções de 
ajustamento da duração do QFP e dos 
programas plurianuais, a fim de limitar os 
esforços de coordenação no futuro;

Or. en

Alteração 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Lamenta que o Parlamento 
Europeu tenha decidido não aproveitar na 
íntegra as possibilidades fornecidas pelo 
processo legislativo ordinário nas 
negociações com o Conselho sobre a base 
legislativa; considera que, neste contexto, 
deve ser prestada especial atenção aos 
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casos em que se reconhece que a proposta 
legislativa recai no âmbito de competência 
de mais do que uma comissão; é de 
opinião que, nestes casos especiais, o 
mandato para as negociações com o 
Conselho deve ser obtido através do 
plenário, a fim de assegurar um amplo 
apoio, reforçar a posição negocial do 
Parlamento e garantir a transparência;

Or. en

Alteração 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Considera que, embora os acordos 
negociados com o Conselho devam poder 
ser adotados sem dificuldade em plenário, 
tal não pode ser feito negando ao plenário 
a possibilidade de alterar os textos 
acordados; é de opinião que tais 
procedimentos só poderiam ser aplicados 
quando se verifica um consenso político 
muito abrangente sobre os textos 
acordados; apela, portanto, à comissão 
competente para que analise a 
possibilidade de aplicar as disposições do 
artigo 138.º do Regimento do Parlamento 
Europeu aos acordos em primeira e 
segunda leituras;

Or. en

Alteração 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 18-C (novo)
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Proposta de resolução Alteração

18-C. Sugere que, caso o Tratado 
permaneça inalterado, nas próximas 
negociações do QFP, o Parlamento 
Europeu aborde o Regulamento QFP e as 
propostas legislativas dos diferentes 
programas plurianuais como um pacote 
completo, como foi feito, com êxito, no 
caso do mecanismo de supervisão;

Or. en

Alteração 78
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Declara a sua intenção de assegurar que 
todas as novas disposições que foram 
introduzidas com êxito no Regulamento 
QFP e no AII sejam plenamente utilizadas 
no âmbito do processo orçamental anual; 
espera que o Conselho não tente impor 
interpretações restritivas dessas 
disposições, nomeadamente no que diz 
respeito à natureza e ao âmbito de 
aplicação de todos os instrumentos 
especiais;

19. Declara a sua intenção de assegurar que 
todas as novas disposições que foram 
introduzidas com êxito no Regulamento 
QFP e no AII sejam plenamente utilizadas 
no âmbito do processo orçamental anual; 
espera que o Conselho não tente impor 
interpretações restritivas dessas 
disposições, nomeadamente no que diz 
respeito à natureza e ao âmbito de 
aplicação de todos os instrumentos 
especiais, mas que, pelo contrário, atue de 
modo responsável e aprove as dotações 
para cobrir as autorizações prévias e as 
despesas imprevistas, mesmo que ocorra 
uma situação sem precedentes em que os 
limites máximos do QFP tenham de ser 
ultrapassados;

Or. en

Alteração 79
Helga Trüpel
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em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Declara a sua intenção de assegurar que 
todas as novas disposições que foram 
introduzidas com êxito no Regulamento 
QFP e no AII sejam plenamente utilizadas 
no âmbito do processo orçamental anual; 
espera que o Conselho não tente impor 
interpretações restritivas dessas 
disposições, nomeadamente no que diz 
respeito à natureza e ao âmbito de 
aplicação de todos os instrumentos 
especiais;

19. Declara a sua intenção de assegurar que 
todas as novas disposições que foram 
introduzidas com êxito no Regulamento 
QFP e no AII sejam plenamente utilizadas 
no âmbito do processo orçamental anual; 
espera que o Conselho não tente impor 
interpretações restritivas dessas 
disposições, nomeadamente no que diz 
respeito à natureza e ao âmbito de 
aplicação de todos os instrumentos
especiais; recorda, portanto, que os limites 
máximos do QFP foram definidos muito 
abaixo dos limites máximos dos recursos 
próprios;

Or. en

Alteração 80
Edit Herczog
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Relembra que o programa 
Horizonte 2020 irá desempenhar um 
papel central na realização da estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo e 
salienta que a Comissão deve assegurar 
que o seu orçamento será integralmente 
aplicado em consonância com o princípio 
acordado de disseminação da excelência e 
de alargamento da participação, mesmo 
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em caso de restrições orçamentais;

Or. en

Alteração 81
Edit Herczog
em nome da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Coloca particularmente a tónica sobre 
as novas regras relativas à flexibilidade, as 
quais deverão permitir a utilização dos 
limites máximos do QFP para autorizações 
e para pagamentos; salienta que a prática 
dos quadros financeiros precedentes, 
segundo a qual o orçamento anual da UE 
se mantinha bastante aquém dos limites 
máximos do QFP, particularmente em 
dotações para pagamentos, já não pode ser 
mantida;

20. Coloca particularmente a tónica sobre 
as novas regras relativas à flexibilidade, as 
quais deverão permitir a utilização dos 
limites máximos do QFP para autorizações 
e para pagamentos; salienta que a prática 
dos quadros financeiros precedentes, 
segundo a qual o orçamento anual da UE 
se mantinha bastante aquém dos limites 
máximos do QFP, particularmente em 
dotações para pagamentos, já não pode ser 
mantida; destaca a necessidade de aliviar 
e equilibrar a tensão orçamental nas 
diferentes categorias e de adaptar 
adequadamente os meios orçamentais à 
evolução das circunstâncias; 

Or. en

Alteração 82
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Coloca particularmente a tónica sobre 
as novas regras relativas à flexibilidade, as 
quais deverão permitir a utilização dos 
limites máximos do QFP para autorizações 
e para pagamentos; salienta que a prática 

20. Coloca particularmente a tónica sobre 
as novas regras relativas à flexibilidade, as 
quais deverão permitir a utilização dos 
limites máximos do QFP para autorizações 
e para pagamentos; salienta que a prática 
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dos quadros financeiros precedentes, 
segundo a qual o orçamento anual da UE 
se mantinha bastante aquém dos limites 
máximos do QFP, particularmente em 
dotações para pagamentos, já não pode ser 
mantida;

dos quadros financeiros precedentes, 
segundo a qual o orçamento anual da UE 
se mantinha bastante aquém dos limites 
máximos do QFP, particularmente em 
dotações para pagamentos, já não pode ser 
mantida dado que as RAL acumuladas 
alcançaram um nível crítico que poderá 
vir a conduzir o orçamento da UE a um 
défice estrutural que violaria claramente 
as disposições do Tratado (artigos 310.º e 
323.º do TFUE);

Or. en

Alteração 83
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que a Comissão, que assumirá 
o seu mandato após as eleições europeias 
de 2014, deverá lançar um reexame e 
revisão obrigatórios do QFP 2014-2020 
até ao fim de 2016; salienta que esta 
cláusula de reexame/revisão pós-eleitoral 
foi um dos pedidos fundamentais do 
Parlamento aquando das negociações do 
QFP, baseado na necessidade de permitir 
que a próxima Comissão e Parlamento 
reavaliem as prioridades políticas da UE, 
dotando assim o QFP de uma legitimidade 
democrática renovada; salienta a 
necessidade de o próximo Parlamento 
identificar em tempo útil as prioridades 
políticas para as quais serão necessários 
mais investimentos na segunda metade do 
período de vigência do próximo QFP;

21. Recorda que a Comissão, que assumirá 
o seu mandato após as eleições europeias 
de 2014, deverá lançar um reexame 
obrigatório do QFP 2014-2020 até ao fim 
de 2016; salienta que esta cláusula de 
reexame/revisão pós-eleitoral foi um dos 
pedidos fundamentais do Parlamento 
aquando das negociações do QFP, baseado 
na necessidade de permitir que a próxima 
Comissão e Parlamento reavaliem as 
prioridades políticas da UE, dotando assim 
o QFP de uma legitimidade democrática 
renovada; salienta a necessidade de o 
próximo Parlamento refletir em tempo útil 
sobre as suas prioridades políticas, ou seja, 
identificar domínios para os quais serão 
necessários mais investimentos na segunda 
metade do período de vigência do próximo 
QFP, bem como domínios dos quais se 
podem transferir fundos, pois não foi 
provado o valor acrescentado das 
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despesas da UE;

Or. en

Alteração 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que a Comissão, que assumirá 
o seu mandato após as eleições europeias 
de 2014, deverá lançar um reexame e 
revisão obrigatórios do QFP 2014-2020 até 
ao fim de 2016; salienta que esta cláusula 
de reexame/revisão pós-eleitoral foi um 
dos pedidos fundamentais do Parlamento 
aquando das negociações do QFP, baseado 
na necessidade de permitir que a próxima 
Comissão e Parlamento reavaliem as 
prioridades políticas da UE, dotando assim 
o QFP de uma legitimidade democrática 
renovada; salienta a necessidade de o 
próximo Parlamento identificar em tempo 
útil as prioridades políticas para as quais 
serão necessários mais investimentos na 
segunda metade do período de vigência do 
próximo QFP;

21. Recorda que a Comissão, que assumirá 
o seu mandato após as eleições europeias 
de 2014, deverá lançar um reexame e 
revisão obrigatórios do QFP 2014-2020 até 
ao fim de 2016; salienta que esta cláusula 
de reexame/revisão pós-eleitoral foi um 
dos pedidos fundamentais do Parlamento 
aquando das negociações do QFP, baseado 
na necessidade de permitir que a próxima 
Comissão e Parlamento reavaliem as 
prioridades políticas da UE, dotando assim 
o QFP de uma legitimidade democrática 
renovada; salienta a necessidade de o 
próximo Parlamento identificar em tempo 
útil as prioridades políticas para as quais 
serão necessários mais investimentos na 
segunda metade do período de vigência do
próximo QFP; solicita ao Tribunal de 
Contas Europeu, neste contexto, que 
realize, em tempo útil, a revisão a fim de 
apresentar um relatório sobre a eficácia e 
o desempenho dos principais programas 
financeiros do QFP com vista a efetuar os 
ajustamentos necessários;

Or. en

Alteração 85
Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 21
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Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que a Comissão, que assumirá 
o seu mandato após as eleições europeias 
de 2014, deverá lançar um reexame e 
revisão obrigatórios do QFP 2014-2020 até 
ao fim de 2016; salienta que esta cláusula 
de reexame/revisão pós-eleitoral foi um 
dos pedidos fundamentais do Parlamento 
aquando das negociações do QFP, baseado 
na necessidade de permitir que a próxima 
Comissão e Parlamento reavaliem as 
prioridades políticas da UE, dotando assim 
o QFP de uma legitimidade democrática 
renovada; salienta a necessidade de o 
próximo Parlamento identificar em tempo 
útil as prioridades políticas para as quais 
serão necessários mais investimentos na 
segunda metade do período de vigência do 
próximo QFP;

21. Recorda que a Comissão, que assumirá 
o seu mandato após as eleições europeias 
de 2014, deverá lançar um reexame e 
revisão obrigatórios do QFP 2014-2020 até 
ao fim de 2016; salienta que esta cláusula 
de reexame/revisão pós-eleitoral foi um 
dos pedidos fundamentais do Parlamento 
aquando das negociações do QFP, baseado 
na necessidade de permitir que a próxima 
Comissão e Parlamento reavaliem as 
prioridades políticas da UE, dotando assim 
o QFP de uma legitimidade democrática 
renovada; salienta a necessidade de o 
próximo Parlamento identificar em tempo 
útil as prioridades políticas para as quais 
serão necessários mais investimentos na 
segunda metade do período de vigência do 
próximo QFP; sublinha que, no 
seguimento da crise económica, os níveis 
de investimento caíram significativamente 
e relembra que as estimativas mostram 
que o investimento perdido da Europa 
entre 2008 e 2012 irá custar ao continente 
540 mil milhões de euros em reembolsos 
perdidos até 2020;

Or. en

Alteração 86
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Recorda que a Comissão, que assumirá 
o seu mandato após as eleições europeias 
de 2014, deverá lançar um reexame e 
revisão obrigatórios do QFP 2014-2020 até 
ao fim de 2016; salienta que esta cláusula 
de reexame/revisão pós-eleitoral foi um 

21. Recorda que a Comissão, que assumirá 
o seu mandato após as eleições europeias 
de 2014, deverá lançar um reexame e 
revisão obrigatórios do QFP 2014-2020 até 
ao fim de 2016, o que abre a possibilidade 
de um aumento dos limites máximos do 
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dos pedidos fundamentais do Parlamento 
aquando das negociações do QFP, baseado 
na necessidade de permitir que a próxima 
Comissão e Parlamento reavaliem as 
prioridades políticas da UE, dotando assim 
o QFP de uma legitimidade democrática 
renovada; salienta a necessidade de o 
próximo Parlamento identificar em tempo 
útil as prioridades políticas para as quais 
serão necessários mais investimentos na 
segunda metade do período de vigência do 
próximo QFP;

QFP; salienta que uma cláusula de 
reexame/revisão pós-eleitoral 
juridicamente vinculativa por maioria 
qualificada foi um dos pedidos 
fundamentais do Parlamento aquando das 
negociações do QFP, baseado na 
necessidade de permitir que a próxima 
Comissão e Parlamento reavaliem as 
prioridades políticas da UE, dotando assim 
o QFP de uma legitimidade democrática 
renovada; salienta a necessidade de o 
próximo Parlamento identificar em tempo 
útil as prioridades políticas para as quais 
serão necessários mais investimentos na 
segunda metade do período de vigência do 
próximo QFP;

Or. en

Alteração 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Está firmemente convicto de que 
um ciclo de cinco anos de QFP 
aumentaria a legitimidade democrática, 
melhoraria a atribuição de prioridade aos 
meios orçamentais e poderia ser 
considerada um pré-requisito para mais 
debates políticos; solicita à Comissão que, 
nos termos do artigo 312.º do TFUE, opte 
por um ciclo orçamental de cinco anos a
partir de 2020;

Or. en
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Alteração 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Recorda que a revisão prevista do 
QFP não deverá ter um impacto 
descendente sobre quaisquer montantes 
globais nacionais pré-afetados para a 
política de coesão e, em particular, para 
as dotações do FSE;

Or. en

Alteração 89
Dominique Riquet

Proposta de resolução
N.º 21-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

21-A. Solicita uma revisão da duração do 
QFP, que atualmente é de sete anos, ao 
passo que o mandato dos comissários 
europeus e dos deputados europeus tem 
uma duração de cinco anos; salienta a 
importância do alinhamento do período 
orçamental com o período de renovação 
da Comissão e do Parlamento, sendo que 
o Conselho não está sujeito a uma 
renovação regular global;

Or. fr

Alteração 90
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Salienta que as propostas da Comissão 
para a revisão do QFP deverão ter 
plenamente em conta as últimas projeções 
macroeconómicas e incluir uma avaliação 
exaustiva do funcionamento de todos os 
instrumentos especiais, nomeadamente as 
margens globais de autorizações e 
pagamentos; recorda que este processo não 
deverá ter um impacto em baixa sobre 
quaisquer montantes globais nacionais 
pré-afetados;

22. Salienta que as propostas da Comissão 
para a revisão do QFP deverão ter 
plenamente em conta as últimas projeções 
macroeconómicas e incluir uma avaliação 
exaustiva do funcionamento de todos os 
instrumentos especiais, nomeadamente as 
margens globais de autorizações e 
pagamentos; recorda que este processo não 
deverá ter um impacto em baixa sobre 
quaisquer montantes globais nacionais 
pré-afetados; neste contexto, espera que a 
Comissão forneça ao Parlamento e ao 
Conselho dados idênticos e coerentes 
relativos aos valores e estimativas, a fim 
de evitar mal-entendidos nas negociações 
relativamente à base da discussão;

Or. en

Alteração 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Salienta que a Comissão deve 
integrar plenamente os princípios da 
declaração conjunta das três instituições 
relativa à integração da perspetiva de 
género nas suas propostas no que diz 
respeito à revisão do QFP 2014-2020;

Or. en

Alteração 92
Ingeborg Gräßle
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Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Salienta a necessidade de encetar 
um debate aberto e abrangente sobre os 
resultados alcançados com os programas 
de financiamento da UE e, em particular, 
de avaliar a medida em que estes 
programas alcançam os objetivos 
definidos pelo Parlamento, 
nomeadamente a promoção do 
crescimento sustentável e da coesão 
social;

Or. en

Alteração 93
Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Sublinha que o objetivo da margem 
global de autorizações consiste em apoiar 
os investimentos destinados ao 
crescimento e ao emprego na Europa, em 
particular o emprego jovem; recorda que 
este instrumento foi uma iniciativa do 
Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 94
Göran Färm

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

22-B. Sublinha o papel dos instrumentos 
financeiros inovadores, tais como as 
obrigações europeias para financiamento 
de projetos, que, se forem concebidas de 
forma adequada, podem desempenhar um 
papel muito importante na promoção dos 
investimentos indispensáveis; exorta a 
Comissão, neste sentido, a utilizar da 
melhor formar a próxima avaliação 
também no contexto do reexame/revisão 
do QFP 2014-2020;

Or. en

Alteração 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Solicita, portanto, que o próximo 
Parlamento Europeu condicione a eleição 
do candidato proposto para a Presidente da 
Comissão a um compromisso firme e não 
ambíguo de implementar esta cláusula de 
reexame/revisão e de encetar um autêntico 
e profundo diálogo político sobre o seu 
conteúdo;

23. Reitera a sua intenção de fazer da 
revisão obrigatória do QFP um requisito 
fundamental para a investidura da 
próxima Comissão; solicita, portanto, que 
o próximo Parlamento Europeu condicione 
a eleição do candidato proposto para a 
Presidente da Comissão a um compromisso 
firme e não ambíguo de implementar a
cláusula de revisão pós-eleições e de 
encetar um autêntico e profundo diálogo 
político sobre o seu conteúdo;

Or. en

Alteração 96
Philip Claeys

Proposta de resolução
N.º 24



AM\1020127PT.doc 63/65 PE529.801v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

24. Crê firmemente que o Grupo de Alto 
Nível sobre os Recursos Próprios constitui 
uma oportunidade única de ultrapassar o 
impasse sobre a revisão do atual sistema 
de recursos próprios; espera que o 
referido Grupo venha a contribuir 
significativamente para a compreensão 
das insuficiências do atual sistema e dos 
benefícios que podem resultar de uma 
reforma profunda e abrangente, assim 
como da introdução de novos e autênticos 
recursos próprios que possam reduzir 
significativamente a parte das 
contribuições RNB para o orçamento da 
UE;

Suprimido

Or. nl

Alteração 97
Helga Trüpel
em nome do Grupo VERTS/ALE

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Crê firmemente que o Grupo de Alto 
Nível sobre os Recursos Próprios constitui 
uma oportunidade única de ultrapassar o 
impasse sobre a revisão do atual sistema de 
recursos próprios; espera que o referido 
Grupo venha a contribuir 
significativamente para a compreensão das 
insuficiências do atual sistema e dos 
benefícios que podem resultar de uma 
reforma profunda e abrangente, assim 
como da introdução de novos e autênticos 
recursos próprios que possam reduzir 
significativamente a parte das 
contribuições RNB para o orçamento da 
UE;

24. Crê firmemente que o Grupo de Alto 
Nível sobre os Recursos Próprios constitui 
uma oportunidade de ultrapassar o impasse 
sobre a revisão do atual sistema de recursos 
próprios; espera que o referido Grupo 
venha a contribuir significativamente para 
a compreensão das insuficiências do atual 
sistema e dos benefícios que podem 
resultar de uma reforma profunda e 
abrangente, da introdução de novos e 
autênticos recursos próprios e da 
eliminação gradual dos reembolsos e dos 
sistemas de correção, a fim de reduzir 
significativamente a parte das 
contribuições RNB para o orçamento da 
UE, como proposto inicialmente pela 
Comissão Europeia e apoiado pelo 
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Parlamento Europeu;

Or. en

Alteração 98
Ingeborg Gräßle

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Crê firmemente que o Grupo de Alto 
Nível sobre os Recursos Próprios constitui 
uma oportunidade única de ultrapassar o 
impasse sobre a revisão do atual sistema de 
recursos próprios; espera que o referido 
Grupo venha a contribuir 
significativamente para a compreensão
das insuficiências do atual sistema e dos 
benefícios que podem resultar de uma 
reforma profunda e abrangente, assim 
como da introdução de novos e autênticos 
recursos próprios que possam reduzir 
significativamente a parte das 
contribuições RNB para o orçamento da 
UE;

24. Considera que o Grupo de Alto Nível 
sobre os Recursos Próprios constitui uma 
oportunidade única de ultrapassar o 
impasse sobre a revisão do atual sistema de 
recursos próprios; sublinha que o referido 
Grupo tem de avaliar as insuficiências do 
atual sistema e dos benefícios que podem 
resultar de uma reforma profunda e 
abrangente, assim como da introdução de 
novos e autênticos recursos próprios que 
possam reduzir significativamente a parte 
das contribuições RNB para o orçamento 
da UE;

Or. en

Alteração 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Reitera que, no contexto da revisão 
pós-eleitoral do QFP, a perspetiva de 
género na elaboração de orçamentos deve 
ser utilizada em todas as fases do processo 
orçamental da UE, desde o planeamento à 
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supervisão e avaliação;

Or. en

Alteração 100
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Manifesta a sua firme convicção de 
que qualquer nova capacidade 
orçamental ou orçamento desenvolvidos
especificamente para os 
Estados-Membros da zona euro cujas 
funções orçamentais não sejam cobertas 
pelo QFP devem ser desenvolvidos no 
âmbito da União e devem estar sujeitas a 
controlo democrático adequado e a 
responsabilização por parte das 
instituições existentes;

Or. en


