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Alteração 1
Silvia-Adriana Ţicău

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta profundamente que o Conselho 
tenha efetuado um corte de 38 mil milhões 
de euros na rubrica 1a, ao abrigo da qual 
são financiadas políticas fundamentais da 
UE no domínio da inovação, investigação, 
infraestruturas, PME, juventude e 
educação, cruciais no quadro da resposta à 
atual crise económica e aos importantes 
desafios sociais; entende que um 
nivelamento apropriado dos pagamentos 
da PAC permitiria libertar outros recursos 
orçamentais para a rubrica 1a;

2. Lamenta profundamente que o Conselho 
tenha efetuado um corte de 38 mil milhões 
de euros na rubrica 1a, ao abrigo da qual 
são financiadas políticas fundamentais da 
UE no domínio da inovação, investigação, 
infraestruturas, PME, juventude e 
educação, cruciais no quadro da resposta à 
atual crise económica e aos importantes 
desafios sociais; sublinha que as dotações 
da rubrica 1a poderiam contribuir para a 
realização das políticas prioritárias da UE 
em domínios como as medidas para 
combater o desemprego, a política 
industrial da UE, a investigação e 
inovação e a energia; 

Or. ro

Alteração 2
Paul Rübig.

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Lamenta profundamente que o Conselho 
tenha efetuado um corte de 38 mil milhões 
de euros na rubrica 1a, ao abrigo da qual 
são financiadas políticas fundamentais da 
UE no domínio da inovação, investigação, 
infraestruturas, PME, juventude e 
educação, cruciais no quadro da resposta à 
atual crise económica e aos importantes 
desafios sociais; entende que um 
nivelamento apropriado dos pagamentos 
da PAC permitiria libertar outros recursos 

2. Lamenta profundamente que o Conselho 
tenha efetuado um corte de 38 mil milhões 
de euros na rubrica 1a, ao abrigo da qual 
são financiadas políticas fundamentais da 
UE no domínio da inovação, investigação, 
infraestruturas, PME, juventude e 
educação, cruciais no quadro da resposta à 
atual crise económica e aos importantes 
desafios sociais; entende que deveria ser 
possibilitada a libertação de outros 
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orçamentais para a rubrica 1a; recursos orçamentais para a rubrica 1a;

Or. de

Alteração 3
Jean-Pierre Audy

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Deseja ter uma ideia das dotações 
para pagamentos não utilizadas durante o 
período 2007 - 2013, em particular no 
último ano, 2013, e, neste sentido, solicita 
à Comissão que forneça uma ficha 
financeira sobre a utilização das dotações 
para pagamentos no âmbito das atuais 
perspetivas financeiras para 2007-2013, 
indicando os montantes previstos e os 
montantes autorizados para o período 
2007-2012, os montantes não utilizados 
em relação às previsões, os montantes 
ainda por autorizar e todas as 
informações financeiras sobre a 
utilização das dotações para pagamentos;

Or. fr

Alteração 4
Reinhard Bütikofer.
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Solicita às autoridades orçamentais 
que estabeleçam a máxima flexibilidade 
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possível para direcionar as dotações 
anuais não utilizadas para os programas 
da rubrica 1a, em particular os programas 
Horizonte 2020 e COSME e o Mecanismo 
Interligar a Europa;

Or. en

Alteração 5
Edit Herczog.

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Opõe-se veementemente a qualquer 
tentativa de reafetação dos recursos da 
rubrica 1a para cobrir eventuais 
incapacidades futuras para fazer face, no 
âmbito do próximo QFP, a todos os 
pedidos de pagamento pendentes do 
exercício em curso;

Or. en

Alteração 6
Reinhard Bütikofer.
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a que o programa Horizonte 
2020 seja contemplado com um nível de 
dotações ambicioso; rejeita 
categoricamente qualquer proposta de 
limites máximos para 2014 que se situem 
aquém dos níveis de 2013; exorta a 
Comissão a criar rubricas orçamentais 
específicas para o Instrumento PME, para 
os programas "Ciência na Sociedade" e 

3. Relembra ao Conselho a sua 
declaração segundo a qual o 
financiamento do programa Horizonte 
2000 tem de representar um crescimento 
real em relação ao nível de 2013; solicita, 
por conseguinte, que o programa 
Horizonte 2020 seja contemplado com um 
nível de dotações ambicioso e rejeita 
categoricamente qualquer proposta de 
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"Alargar a participação", bem como para o 
seguimento dos programas de ecoinovação 
no quadro do PCI e do programa "Energia 
Inteligente — Europa";

limites máximos para 2014 que se situem 
aquém dos níveis de 2013; exorta a 
Comissão a criar rubricas orçamentais 
específicas para o Instrumento PME, para 
os programas "Ciência na Sociedade" e 
"Alargar a participação", bem como para o 
seguimento dos programas de ecoinovação 
no quadro do PCI e do programa "Energia 
Inteligente — Europa";

Or. en

Alteração 7
Kent Johansson.

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Exorta a que o programa Horizonte 2020 
seja contemplado com um nível de 
dotações ambicioso; rejeita 
categoricamente qualquer proposta de 
limites máximos para 2014 que se situem 
aquém dos níveis de 2013; exorta a 
Comissão a criar rubricas orçamentais 
específicas para o Instrumento PME, para 
os programas "Ciência na Sociedade" e 
"Alargar a participação", bem como para o 
seguimento dos programas de ecoinovação 
no quadro do PCI e do programa "Energia 
Inteligente — Europa";

3. Exorta a que o programa Horizonte 2020 
seja contemplado com um nível de 
dotações ambicioso; rejeita 
categoricamente qualquer proposta de 
limites máximos para 2014 que se situem 
aquém dos níveis de 2013; exorta a 
Comissão a criar um orçamento específico
para o Instrumento PME e rubricas 
orçamentais específicas para os programas 
"Ciência na Sociedade" e "Alargar a 
participação", bem como para o 
seguimento dos programas de ecoinovação 
no quadro do PCI e do programa "Energia 
Inteligente — Europa";

Or. en

Alteração 8
Kent Johansson.

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

3-A. Solicita uma dotação orçamental 
única para o Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia, a fim de 
proporcionar às partes interessadas nas 
Comunidades de Conhecimento e 
Inovação um quadro estável e previsível 
para o investimento;

Or. en

Alteração 9
Kent Johansson.

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Solicita que o Instituto Europeu de 
Inovação e Tecnologia seja contemplado 
com um nível de dotações ambicioso, a 
fim de atingir a massa crítica necessária 
para estabelecer as novas Comunidades 
de Conhecimento e Inovação previstas;

Or. en

Alteração 10
Paul Rübig.

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta a necessidade de abordar os 
problemas enfrentados pelas PME através 
de um programa COSME ambicioso; dado 
o acesso particularmente difícil ao 
financiamento, exorta à atribuição de, pelo 
menos, 60% do orçamento COSME aos 

5. Salienta a necessidade de abordar os 
problemas enfrentados pelas PME através 
de um programa COSME ambicioso; dado 
o acesso particularmente difícil ao 
financiamento, exorta à atribuição de, pelo 
menos, 60% do orçamento COSME aos 
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instrumentos financeiros; instrumentos financeiros; insiste em que o 
QFP deve continuar a prever os 
programas de microfinanciamento (como 
o Instrumento Europeu de 
Microfinanciamento «Progress» e a 
iniciativa JASMINE); solicita, além disso, 
uma melhor articulação dos instrumentos 
atuais e futuros para a promoção do 
empreendedorismo, como o Fundo Social 
Europeu, o Fundo Europeu de 
Ajustamento à Globalização, a Garantia 
Europeia da Juventude e o programa 
«Erasmus para Jovens Empresários», a 
fim de criar incentivos e sinergias a nível 
nacional e local;

Or. de

Alteração 11
Reinhard Bütikofer.
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta a necessidade de abordar os 
problemas enfrentados pelas PME através 
de um programa COSME ambicioso; dado 
o acesso particularmente difícil ao 
financiamento, exorta à atribuição de, pelo 
menos, 60% do orçamento COSME aos 
instrumentos financeiros;

5. Salienta a necessidade de abordar os 
problemas enfrentados pelas PME através 
de um programa COSME ambicioso; 
entende que o nível de financiamento 
atualmente proposto é insuficiente e 
reafirma a posição do Parlamento de 
duplicar o montante atribuído ao 
programa durante a vigência do QFP;
dado o acesso particularmente difícil ao 
financiamento, exorta à atribuição de, pelo 
menos, 60% do orçamento COSME aos 
instrumentos financeiros;

Or. en
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Alteração 12
Edit Herczog.

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta a necessidade de abordar os 
problemas enfrentados pelas PME através 
de um programa COSME ambicioso; dado 
o acesso particularmente difícil ao 
financiamento, exorta à atribuição de, pelo 
menos, 60% do orçamento COSME aos 
instrumentos financeiros;

5. Salienta a necessidade de abordar os 
problemas enfrentados pelas PME através 
de um programa COSME ambicioso; dado 
o acesso particularmente difícil ao 
financiamento, exorta à atribuição de, pelo 
menos, 60% do orçamento COSME aos 
instrumentos financeiros mais eficazes;

Or. en

Alteração 13
Edit Herczog.

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo e Copérnico) sejam financiados a 
nível externo e além do orçamento QFP e 
insiste em que nenhum fundo da UE seja 
utilizado para financiar as derrapagens de 
custos ou para cobrir os custos do projeto 
ITER;

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo e Copérnico e o Projeto ITER) 
sejam financiados para além dos limites 
máximos estabelecidos no QFP, de forma 
a assegurar que os custos superiores ao 
montante máximo previsto não ameacem 
o financiamento e a execução bem-
sucedida de outras políticas da União, 
nomeadamente no domínio da 
investigação, mantendo ao mesmo tempo 
os plenos poderes de ambos os ramos da 
autoridade orçamental; considera que, 
com base no custo total a acordar, o 
financiamento deverá ser circunscrito a 
dotações para autorizações no 
Regulamento QFP, de modo a garantir o 
financiamento para esses projetos, sem 
comprometer outras prioridades da UE, 
tais como o Programa-Quadro Horizonte 
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2020, o Programa COSME ou o 
Programa Erasmus;

Or. en

Alteração 14
Paul Rübig.

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo e Copérnico) sejam financiados a 
nível externo e além do orçamento QFP e 
insiste em que nenhum fundo da UE seja 
utilizado para financiar as derrapagens de 
custos ou para cobrir os custos do projeto 
ITER;

6. Insiste em que os pacotes de 
financiamento para os principais trabalhos 
de infraestrutura da UE (como os 
programas Galileo, Copérnico e o ITER) 
devem ser superiores ao limite máximo 
estabelecido pelo QFP, a fim de que, 
quando necessário, os Estados-Membros 
possam desbloquear dotações adicionais;

Or. de

Alteração 15
Jean-Pierre Audy

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo e Copérnico) sejam financiados a 
nível externo e além do orçamento QFP e 
insiste em que nenhum fundo da UE seja 
utilizado para financiar as derrapagens de 
custos ou para cobrir os custos do projeto 
ITER;

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo, ITER e Copérnico) sejam 
financiados para além dos limites 
máximos estabelecidos pelo QFP e insiste 
em que o financiamento e a execução 
bem-sucedida de outros programas da 
União não devem ser postos em causa por 
eventuais derrapagens de custos nestes 
projetos de grande dimensão;

Or. en
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Alteração 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo e Copérnico) sejam financiados a 
nível externo e além do orçamento QFP e 
insiste em que nenhum fundo da UE seja 
utilizado para financiar as derrapagens de 
custos ou para cobrir os custos do projeto 
ITER;

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo, ITER e Copérnico) sejam 
financiados para além dos limites 
máximos estabelecidos pelo QFP e insiste 
em que o financiamento e a execução 
bem-sucedida de outros programas da 
União não devem ser postos em causa por 
eventuais derrapagens de custos nestes 
projetos de grande dimensão;

Or. en

Alteração 17
Reinhard Bütikofer.
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo e Copérnico) sejam financiados a 
nível externo e além do orçamento QFP e 
insiste em que nenhum fundo da UE seja 
utilizado para financiar as derrapagens de 
custos ou para cobrir os custos do projeto 
ITER;

6. Insiste em que os principais trabalhos de 
infraestrutura da UE (como os programas 
Galileo e Copérnico) sejam financiados 
para além do orçamento QFP e insiste em 
que nenhum fundo da UE seja utilizado 
para financiar as derrapagens de custos ou 
para cobrir os custos do projeto ITER;

Or. en
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Alteração 18
Edit Herczog.

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Considera que é necessária uma melhor 
governação e coordenação das despesas 
entre a UE e os Estados-Membros para 
assegurar a aplicação da Estratégia UE 
2020; requer uma utilização ótima do 
financiamento atual da UE através da 
concentração no valor acrescentado da UE, 
numa racionalização eficaz e nos efeitos de 
alavanca; solicita que o processo do 
Semestre Europeu efetue um controlo dos 
investimentos no domínio da investigação, 
da inovação, da política industrial e das 
PME.

7. Considera que é necessária uma melhor 
governação e coordenação das despesas 
entre a UE e os Estados-Membros para 
assegurar a aplicação da Estratégia UE 
2020; requer uma utilização ótima do 
financiamento atual da UE através da 
concentração no valor acrescentado da UE, 
numa racionalização eficaz e nos efeitos de 
alavanca, em combinação com uma 
execução adequada e urgente nos 
Estados-Membros; solicita que o processo 
do Semestre Europeu efetue um controlo 
dos investimentos no domínio da 
investigação, da inovação, da política 
industrial, das PME, da energia e das 
infraestruturas das TIC.

Or. en

Alteração 19
Jean-Pierre Audy

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Considera que é necessária uma melhor 
governação e coordenação das despesas 
entre a UE e os Estados-Membros para 
assegurar a aplicação da Estratégia UE 
2020; requer uma utilização ótima do 
financiamento atual da UE através da 
concentração no valor acrescentado da UE, 
numa racionalização eficaz e nos efeitos de 
alavanca; solicita que o processo do 
Semestre Europeu efetue um controlo dos 
investimentos no domínio da investigação, 
da inovação, da política industrial e das 

7. Considera que é necessária uma melhor 
governação e coordenação das despesas 
entre a UE, os Estados-Membros e as 
regiões para assegurar a aplicação da 
Estratégia UE 2020; requer uma utilização 
ótima do financiamento atual da UE 
através da concentração no valor 
acrescentado da UE, numa racionalização 
eficaz e nos efeitos de alavanca; solicita 
que o processo do Semestre Europeu efetue 
um controlo dos investimentos no domínio 
da investigação, da inovação, da política 
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PME. industrial e das PME.

Or. fr


