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Alteração 1
Cornelia Ernst

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. É de opinião que os trabalhos em torno 
do QFP não devem, em circunstância 
alguma, interferir nas negociações relativas 
aos regulamentos que definem os regimes 
de apoio e as regras de execução de cada 
Fundo, mas que devem, por conseguinte, 
respeitar o papel que o Parlamento 
Europeu desempenha nas negociações 
relativas à base jurídica da política de 
coesão; lamenta profundamente o facto de 
as negociações sobre o QFP 2014-2020 
não terem respeitado este princípio, o que 
levou a que tivessem influenciado 
substancialmente as negociações 
legislativas sobre os regulamentos da 
política de coesão, em termos de conteúdos 
e de calendário;

2. É de opinião que os trabalhos em torno 
do QFP não devem, em circunstância 
alguma, interferir nas negociações relativas 
aos regulamentos que definem os regimes 
de apoio e as regras de execução de cada 
Fundo, mas que devem, por conseguinte, 
respeitar o papel e as prerrogativas do
Parlamento Europeu nas negociações 
relativas à base jurídica da política de 
coesão; lamenta profundamente o facto de 
as negociações sobre o QFP 2014-2020 
não terem respeitado este princípio, o que 
levou a que tivessem influenciado 
substancialmente os regulamentos da 
política de coesão, em termos de conteúdos 
e de calendário; lamenta, portanto, a 
inserção de condicionalidades 
macroeconómicas e da reserva relativa ao 
desempenho no acordo político do 
Conselho Europeu, que se enquadra, 
segundo o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no 
âmbito do processo de codecisão;

Or. en

Alteração 2
Cornelia Ernst

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o debate relativo aos 
recursos destinados à política de coesão se 
deve basear na análise das necessidades e 

3. Salienta que o debate relativo aos 
recursos destinados à política de coesão se 
deve basear na análise das necessidades de 



PE529.724v01-00 4/6 AM\1019142PT.doc

PT

ter em conta a avaliação da aplicação da 
política nos períodos de programação 
anteriores; recorda que a política de coesão 
é uma política de investimento em favor do 
crescimento e que, por conseguinte, 
ganhará importância enquanto instrumento 
da UE destinado a promover o 
crescimento, a criar empregos, a estimular 
o investimento público e a reduzir as 
desigualdades sociais;

desenvolvimento a nível regional e local e 
ter em conta a avaliação da aplicação da 
política nos períodos de programação 
anteriores; recorda que a política de coesão 
é uma política de investimento em favor do 
crescimento e que, por conseguinte, 
ganhará importância enquanto instrumento 
da UE destinado a promover o 
crescimento, a criar empregos, a estimular 
o investimento público e a promover a 
inclusão social; sublinha, por isso, que a 
diminuição do orçamento da UE irá 
inevitavelmente aumentar os 
desequilíbrios, prejudicar o 
desenvolvimento económico e enfraquecer 
o princípio da solidariedade;

Or. en

Alteração 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o debate relativo aos 
recursos destinados à política de coesão se 
deve basear na análise das necessidades e 
ter em conta a avaliação da aplicação da 
política nos períodos de programação 
anteriores; recorda que a política de coesão 
é uma política de investimento em favor do 
crescimento e que, por conseguinte, 
ganhará importância enquanto instrumento 
da UE destinado a promover o 
crescimento, a criar empregos, a estimular 
o investimento público e a reduzir as 
desigualdades sociais;

3. Salienta que o debate relativo aos 
recursos destinados à política de coesão se 
deve basear na análise das necessidades e 
ter em conta a avaliação da aplicação da 
política nos períodos de programação 
anteriores; recorda que a política de coesão 
é uma política de investimento em favor do 
crescimento e que, por conseguinte, 
ganhará importância enquanto instrumento 
da UE destinado a promover o 
crescimento, a criar empregos, a estimular 
o investimento público, a enfrentar 
problemas relacionados com as alterações 
climáticas e a dependência energética e a 
reduzir as desigualdades sociais, tendo em 
vista a realização dos objetivos da 
Estratégia Europa 2020;

Or. ro
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Alteração 4
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Salienta que o debate relativo aos 
recursos destinados à política de coesão se 
deve basear na análise das necessidades e 
ter em conta a avaliação da aplicação da 
política nos períodos de programação 
anteriores; recorda que a política de coesão 
é uma política de investimento em favor do 
crescimento e que, por conseguinte, 
ganhará importância enquanto instrumento 
da UE destinado a promover o 
crescimento, a criar empregos, a estimular 
o investimento público e a reduzir as 
desigualdades sociais;

3. Salienta que o debate relativo aos 
recursos destinados à política de coesão se 
deve basear na análise das necessidades e 
ter em conta a avaliação da aplicação da 
política nos períodos de programação 
anteriores; recorda que a política de coesão 
é uma política de investimento em favor do 
crescimento que combate a crise e que, por 
conseguinte, ganhará importância enquanto 
instrumento da UE destinado a promover o 
crescimento sustentável, a criar empregos, 
a estimular o investimento público, a 
reduzir as desigualdades sociais e a 
pobreza, a fomentar a transição 
energética e a combater as alterações 
climáticas;

Or. en

Alteração 5
Younous Omarjee

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Opõe-se ao precedente criado pelo 
Conselho da União Europeia com as 
dotações de fundos estruturais destinadas 
à nova região ultraperiférica de Maiote 
no âmbito do QFP para 2014-2020; 
salienta que nunca região alguma 
recebeu um montante de financiamento 
fixo sem que existisse uma base jurídica 
ou critérios aplicáveis para tal; regista 
que este precedente compromete o 
respeito pelo princípio da igualdade entre 
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regiões e pela classificação das regiões em 
categorias definidas por normas de 
financiamento comuns;

Or. fr

Alteração 6
Lambert van Nistelrooij

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Manifesta a sua profunda preocupação 
pelo facto de o montante das faturas por 
liquidar no final do ano não parar de 
aumentar e considera que a política de 
coesão é a mais afetada por esta 
insuficiência no orçamento da UE; solicita, 
por conseguinte, uma reforma estrutural
do orçamento da UE, incluindo a reforma 
dos recursos próprios.

5. Manifesta a sua profunda preocupação 
pelo facto de o montante das faturas por 
liquidar no final do ano não parar de 
aumentar e considera que a política de 
coesão é a mais afetada por esta 
insuficiência no orçamento da UE; conclui 
que os efeitos residuais do período de 
2007-2014 não são resolvidos no QFP 
para 2014-2020; solicita, por conseguinte, 
uma reforma mais profunda do orçamento 
da UE, incluindo a reforma dos recursos 
próprios.

Or. en


