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Alteração 201
Gunnar Hökmark

Proposta de resolução
N.º 17-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-A. Exorta a uma revisão integral da 
despesa do QFP actual, tendo em vista 
identificar as despesas que são essenciais 
para a concretização dos objectivos 
políticos da União e, também, as despesas 
menos pertinentes, com o objectivo de 
uma reafectação de 30% das despesas de 
domínios que deixaram de ser relevantes 
para domínios de elevada prioridade, 
libertando desse modo recursos 
económicos para outros domínios;

Or. en

Alteração 202
Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 17-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-B. Sublinha que a definição de 
prioridades para as despesas da UE 
associada a uma maior eficiência e 
eficácia na despesa, assim como o 
aproveitamento de potenciais sinergias, 
permite alcançar poupanças que podem 
chegar a cinco por cento em todos os 
domínios do orçamento da UE, sem 
afectar negativamente o efeito ou a 
qualidade da política comunitária; apoia 
um corte na despesa, salvo se for 
demonstrado um grande valor 
acrescentado para a UE; salienta que a 
poupança alcançada com o corte na 
despesa deve ser reafectada a outras áreas 
de grande valor acrescentado europeu 
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com necessidades de financiamento 
acrescidas;

Or. en

Alteração 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 17-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-C. Toma nota do estudo de viabilidade 
da orçamentação de género a nível da 
UE, segundo o qual os métodos de 
orçamentação de género devem ser 
introduzidos na fase de planeamento do 
QFP e na ulterior execução e controlo dos 
orçamentos, salienta que uma 
orçamentação que tenha em consideração 
o género aumentará a eficácia das 
despesas da UE; convida a Comissão 
Europeia a envidar esforços no sentido de 
garantir que a proposta do próximo QFP 
tenha em consideração o género, tanto em 
termos de receitas como de despesas, e a 
propor um procedimento tendente à 
introdução de métodos de orçamentação 
de género na concepção e gestão dos
programas e actividades posteriores a 
2013;

Or. en

Alteração 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 17-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-D. Recorda a insistência do 
Parlamento Europeu na necessidade de 
manter no orçamento da UE o 
financiamento de todas as políticas 
europeias; salienta, portanto, que 
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quaisquer recursos orçamentais aplicados 
a par do orçamento da UE, como o FED 
ou o esforço de arranque rápido destinado 
aos países em desenvolvimento para 
efeitos de luta contra as alterações 
climáticas que foi decidido no Conselho 
Europeu em Janeiro de 2010, devem ser 
reintegrados no orçamento da UE a fim 
de se maximizar os recursos 
comunitários;

Or. en

Alteração 205
Patrice Tirolien

Proposta de resolução
N.º 17-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-E. Chama a atenção para a 
insuficiente harmonização dos 
instrumentos estatísticos europeus; 
considera que deveriam ser dados passos, 
inter alia através do Eurostat, com vista à 
aproximação dos sistemas estatísticos 
nacionais; 

Or. fr

Alteração 206
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 17-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

17-F. Recorda que a crise financeira, os 
recentes acontecimentos no mundo árabe 
e o terramoto e a situação que se vive na 
central nuclear no Japão vieram 
demonstrar a clara necessidade de 
resposta da UE a acontecimentos 
imprevistos; para esse efeito, é necessária 
uma maior flexibilidade no orçamento da 
UE.
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Or. en

Alteração 207
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
Subtítulo

Proposta de resolução Alteração

Utilizar o orçamento como meio para 
maximizar o investimento

Suprimido

Or. en

Alteração 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que, num contexto de 
importantes condicionalismos que pesam 
sobre as finanças públicas, seria crucial 
captar financiamentos suplementares 
para assegurar montantes significativos 
do investimento necessário para realizar 
os objectivos políticos da Estratégia 
Europa 2020; sublinha, em particular, a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento da UE mobilizando, 
agrupando e maximizando os recursos 
financeiros públicos e privados em prol de 
infra-estruturas e de grandes projectos de 
interesse europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 18



AM\864450PT.doc 7/121 PE462.729v03-00

PT

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que, num contexto de 
importantes condicionalismos que pesam 
sobre as finanças públicas, seria crucial 
captar financiamentos suplementares para 
assegurar montantes significativos do 
investimento necessário para realizar os 
objectivos políticos da Estratégia Europa 
2020; sublinha, em particular, a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento da UE mobilizando, 
agrupando e maximizando os recursos 
financeiros públicos e privados em prol de 
infra-estruturas e de grandes projectos de 
interesse europeu;

18. Considera que seria crucial captar 
financiamentos suplementares para 
assegurar montantes significativos do 
investimento necessário para realizar os 
objectivos políticos da Estratégia Europa 
2020; sublinha, em particular, a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento da UE mobilizando, 
agrupando e maximizando os recursos 
financeiros públicos e privados em prol de 
infra-estruturas e de grandes projectos de 
interesse europeu;

Or. en

Alteração 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que, num contexto de 
importantes condicionalismos que pesam 
sobre as finanças públicas, seria crucial
captar financiamentos suplementares para 
assegurar montantes significativos do 
investimento necessário para realizar os 
objectivos políticos da Estratégia Europa 
2020; sublinha, em particular, a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento da UE mobilizando, 
agrupando e maximizando os recursos 
financeiros públicos e privados em prol de 
infra-estruturas e de grandes projectos de 
interesse europeu;

18. Considera que, num contexto de 
importantes condicionalismos que pesam 
sobre as finanças públicas pode revelar-se 
necessário captar financiamentos 
suplementares para assegurar montantes 
significativos do investimento necessário
para realizar os objectivos políticos da 
Estratégia Europa 2020; sublinha, em 
particular, a necessidade de maximizar o 
impacto do financiamento da UE 
mobilizando, agrupando e maximizando os 
recursos financeiros públicos e privados 
em prol de infra-estruturas e de grandes 
projectos de interesse europeu;

Or. en

Alteração 211
Herbert Reul, Markus Pieper
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Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que, num contexto de 
importantes condicionalismos que pesam 
sobre as finanças públicas, seria crucial 
captar financiamentos suplementares para 
assegurar montantes significativos do 
investimento necessário para realizar os 
objectivos políticos da Estratégia Europa 
2020; sublinha, em particular, a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento da UE mobilizando, 
agrupando e maximizando os recursos 
financeiros públicos e privados em prol de 
infra-estruturas e de grandes projectos de 
interesse europeu;

18. Considera que, num contexto de 
importantes condicionalismos que pesam 
sobre as finanças públicas, seria crucial 
captar financiamentos suplementares para 
assegurar montantes significativos do 
investimento necessário para realizar os 
objectivos políticos da Estratégia Europa 
2020; sublinha, em particular, a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento da UE mobilizando, 
agrupando e maximizando os recursos 
financeiros públicos e privados em prol de 
infra-estruturas e de grandes projectos de 
interesse europeu, sem enviesar a 
concorrência de forma duradoura, 
nomeadamente cobrindo riscos 
comerciais;

Or. de

Alteração 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 18

Proposta de resolução Alteração

18. Considera que, num contexto de 
importantes condicionalismos que pesam 
sobre as finanças públicas, seria crucial 
captar financiamentos suplementares para 
assegurar montantes significativos do 
investimento necessário para realizar os 
objectivos políticos da Estratégia Europa 
2020; sublinha, em particular, a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento da UE mobilizando, 
agrupando e maximizando os recursos 
financeiros públicos e privados em prol de 
infra-estruturas e de grandes projectos de 
interesse europeu;

18. Considera que, num contexto de 
importantes condicionalismos que pesam 
sobre as finanças públicas, seria crucial 
captar financiamentos suplementares para 
assegurar montantes significativos do 
investimento necessário para realizar os 
objectivos políticos da Estratégia Europa 
2020; sublinha, em particular, a 
necessidade de maximizar o impacto do 
financiamento da UE mobilizando, 
agrupando e maximizando os recursos 
financeiros públicos e privados em prol de 
infra-estruturas e de grandes projectos de 
interesse europeu sem comprometer a 
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concorrência;

Or. en

Alteração 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 18-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-A. Convida a Comissão a propor uma 
metodologia e um mecanismo que 
permitam utilizar o quadro do orçamento 
da UE para coordenar o financiamento 
proveniente de diferentes fontes em 
domínios políticos de elevada prioridade 
para a UE;

Or. en

Alteração 214
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 18-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

18-B. Recorda que determinados 
investimentos são, por inerência, 
rentáveis, tais como os investimentos na 
eficiência energética e na poupança de 
energia, libertando assim recursos 
orçamentais para outras prioridades a 
nível da UE e nacional; solicita que seja 
dada prioridade a estes investimentos de 
rentabilidade assegurada;

Or. en

Alteração 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 19
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Proposta de resolução Alteração

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 
da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; manifesta, 
porém, a sua apreensão em relação ao 
problema das responsabilidades 
contingentes e dos custos económicos ou 
sociais em que incorrem as PPP que não 
são coroadas de êxito;

19. Manifesta a sua apreensão por, desde 
os anos 90, se terem constituído no seio da 
União parcerias entre o sector público e o 
sector privado (PPP), nomeadamente no 
sector dos transportes, no domínio dos 
edifícios e dos equipamentos públicos e 
também do ambiente, que são o 
testemunho da cooperação entre as 
autoridades públicas e as autoridades do 
sector privado ao serviço da melhoria das 
infra-estruturas e dos serviços públicos 
estratégicos; manifesta, porém, a sua 
apreensão em relação ao problema das 
responsabilidades contingentes e dos 
custos económicos ou sociais em que 
incorrem as PPP que não são coroadas de 
êxito;

Or. en

Alteração 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 
da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; manifesta, 
porém, a sua apreensão em relação ao 
problema das responsabilidades 
contingentes e dos custos económicos ou 
sociais em que incorrem as PPP que não 
são coroadas de êxito;

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 
da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; embora
tenha havido algumas experiências 
negativas, as parcerias entre o sector 
público e o sector privado são essenciais 
para a construção das infra-estruturas 
europeias e para impulsionar a economia;
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Or. it

Alteração 217
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 
da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; manifesta, 
porém, a sua apreensão em relação ao 
problema das responsabilidades 
contingentes e dos custos económicos ou 
sociais em que incorrem as PPP que não 
são coroadas de êxito;

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 
da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; considera 
as PPP um meio útil para compensar a 
redução do financiamento público;
manifesta, porém, a sua apreensão em 
relação ao problema das responsabilidades 
contingentes e dos custos económicos ou 
sociais em que incorrem as PPP que não 
são coroadas de êxito;

Or. fr

Alteração 218
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 
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da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; manifesta, 
porém, a sua apreensão em relação ao 
problema das responsabilidades 
contingentes e dos custos económicos ou 
sociais em que incorrem as PPP que não 
são coroadas de êxito;

da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; manifesta, 
porém, a sua apreensão em relação a 
alguns problemas em que incorrem as 
PPP;

Or. en

Alteração 219
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 19

Proposta de resolução Alteração

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 
da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; manifesta, 
porém, a sua apreensão em relação ao 
problema das responsabilidades 
contingentes e dos custos económicos ou 
sociais em que incorrem as PPP que não 
são coroadas de êxito;

19. Toma nota do facto de, desde os anos 
90, se terem constituído no seio da União 
parcerias entre o sector público e o sector 
privado (PPP), nomeadamente no sector 
dos transportes, no domínio dos edifícios e 
dos equipamentos públicos e também do 
ambiente, que são o testemunho da 
cooperação entre as autoridades públicas e 
as autoridades do sector privado ao serviço 
da melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços públicos estratégicos; manifesta, 
porém, a sua apreensão em relação ao 
problema das responsabilidades 
contingentes e dos custos económicos ou 
sociais em que incorrem as PPP que não 
são coroadas de êxito; desincentiva, por 
isso, este tipo de parcerias, pois o 
contribuinte acaba sempre por pagar a 
conta;

Or. en

Alteração 220
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 20
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Proposta de resolução Alteração

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positiva recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 
mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados; solicita, por 
conseguinte, um reforço considerável do 
quadro regulamentar orçamental e 
operacional destes mecanismos, de molde 
a assegurar a sua eficácia enquanto 
multiplicadores dos investimentos e 
também uma utilização correcta dos 
recursos da UE, bem como a garantir que 
estes mecanismos constituam objecto de 
seguimento, da elaboração de relatórios e 
da necessária responsabilização;

20. Toma nota da experiência anterior 
recolhida no âmbito da utilização de 
instrumentos financeiros inovadores, 
incluindo os mecanismos que combinam 
subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 
mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos;

Or. en

Alteração 221
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
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utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o
mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados; solicita, por 
conseguinte, um reforço considerável do 
quadro regulamentar orçamental e 
operacional destes mecanismos, de molde 
a assegurar a sua eficácia enquanto 
multiplicadores dos investimentos e 
também uma utilização correcta dos 
recursos da UE, bem como a garantir que 
estes mecanismos constituam objecto de 
seguimento, da elaboração de relatórios e 
da necessária responsabilização;

utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 
mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, nomeadamente através de 
euro-obrigações e de obrigações-projecto,
na sequência de uma avaliação precisa das 
necessidades de investimentos públicos e 
privados; solicita, por conseguinte, um 
reforço considerável do quadro 
regulamentar orçamental e operacional 
destes mecanismos;

Or. en

Alteração 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
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empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 
mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados; solicita, por 
conseguinte, um reforço considerável do 
quadro regulamentar orçamental e 
operacional destes mecanismos, de molde a 
assegurar a sua eficácia enquanto 
multiplicadores dos investimentos e 
também uma utilização correcta dos 
recursos da UE, bem como a garantir que 
estes mecanismos constituam objecto de 
seguimento, da elaboração de relatórios e 
da necessária responsabilização;

empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 
mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve realizar um estudo 
aprofundado a sistemas de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados; solicita, por 
conseguinte, um reforço considerável do 
quadro regulamentar orçamental e 
operacional destes mecanismos, de molde a 
assegurar a sua eficácia enquanto 
multiplicadores dos investimentos e 
também uma utilização correcta dos 
recursos da UE, bem como a garantir que 
estes mecanismos constituam objecto de 
seguimento, da elaboração de relatórios e 
da necessária responsabilização;

Or. en

Alteração 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias, em 
nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 



PE462.729v03-00 16/121 AM\864450PT.doc

PT

mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados; solicita, por 
conseguinte, um reforço considerável do 
quadro regulamentar orçamental e 
operacional destes mecanismos, de molde a 
assegurar a sua eficácia enquanto 
multiplicadores dos investimentos e 
também uma utilização correcta dos 
recursos da UE, bem como a garantir que 
estes mecanismos constituam objecto de 
seguimento, da elaboração de relatórios e 
da necessária responsabilização;

mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados e solicita aos 
Estados-Membros que tomem as medidas 
necessárias para que o seu quadro 
jurídico interno permita a aplicação 
destes e de outros sistemas semelhantes; 
solicita, por conseguinte, um reforço 
considerável do quadro regulamentar 
orçamental e operacional destes 
mecanismos, de molde a assegurar a sua 
eficácia enquanto multiplicadores dos 
investimentos e também uma utilização 
correcta dos recursos da UE, bem como a 
garantir que estes mecanismos constituam 
objecto de seguimento, da elaboração de 
relatórios e da necessária 
responsabilização;

Or. en

Alteração 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 
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mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados; solicita, por 
conseguinte, um reforço considerável do 
quadro regulamentar orçamental e 
operacional destes mecanismos, de molde a 
assegurar a sua eficácia enquanto 
multiplicadores dos investimentos e 
também uma utilização correcta dos 
recursos da UE, bem como a garantir que 
estes mecanismos constituam objecto de 
seguimento, da elaboração de relatórios e 
da necessária responsabilização;

mecanismo de financiamento da partilha de 
riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados e solicita aos 
Estados-Membros que tomem as medidas 
necessárias para que o seu quadro 
jurídico interno permita a aplicação 
destes sistemas; solicita, por conseguinte, 
um reforço considerável do quadro 
regulamentar orçamental e operacional 
destes mecanismos, de molde a assegurar a 
sua eficácia enquanto multiplicadores dos 
investimentos e também uma utilização 
correcta dos recursos da UE, bem como a 
garantir que estes mecanismos constituam 
objecto de seguimento, da elaboração de 
relatórios e da necessária 
responsabilização;

Or. en

Alteração 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 
mecanismo de financiamento da partilha de 

20. Toma nota da experiência anterior 
geralmente positive recolhida no âmbito da 
utilização de instrumentos financeiros 
inovadores, incluindo os mecanismos que 
combinam subvenções e empréstimos e os 
mecanismos de partilha de riscos, como 
sejam o instrumento de garantia de 
empréstimo para os projectos relativos à 
Rede Transeuropeia de Transportes (Loan 
Guarantee Instrument for Trans-European 
Transport Network projects (LGTT)), o 
mecanismo de financiamento da partilha de 
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riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados; solicita, por 
conseguinte, um reforço considerável do 
quadro regulamentar orçamental e 
operacional destes mecanismos, de molde a 
assegurar a sua eficácia enquanto 
multiplicadores dos investimentos e 
também uma utilização correcta dos 
recursos da UE, bem como a garantir que 
estes mecanismos constituam objecto de 
seguimento, da elaboração de relatórios e 
da necessária responsabilização;

riscos (MFPR) (Risk Sharing Finance 
Facility) e os instrumentos da política de 
coesão (JEREMIE, JESSICA, JASPERS e 
JASMINE), tendo em vista a realização de 
objectivos políticos específicos; considera 
que a União deve tomar a iniciativa de 
alargar o sistema de financiamento 
inovador, na sequência de uma avaliação 
precisa das necessidades de investimentos 
públicos e privados; solicita, por 
conseguinte, um reforço considerável do 
quadro regulamentar orçamental e 
operacional destes mecanismos, de molde a 
assegurar que sejam concebidos de forma 
a evitar hipóteses enganadoras como as 
que estão subjacentes aos modelos de 
reforço do crédito na origem da crise dos 
empréstimos hipotecários de alto risco 
("sub-prime") e a sua eficácia enquanto 
multiplicadores dos investimentos, assim 
como a sua sustentabilidade, e também 
uma utilização correcta dos recursos da 
UE, bem como a garantir que estes 
mecanismos constituam objecto de 
seguimento, da elaboração de relatórios e 
da necessária responsabilização;

Or. en

Alteração 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Neste contexto, solicita que seja 
testada a robustez e a plausibilidade dos 
resultados dos modelos e dos pressupostos 
de qualquer iniciativa futura de 
obrigações-projecto para a Estratégia UE 
2020, nomeadamente reflectindo 
condições de mercado extremas mas 
plausíveis;

Or. en
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Alteração 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da 
UE para captar e mobilizar fundos 
privados para projectos de interesse 
europeu e, em particular, para projectos 
que não sejam considerados viáveis do 
ponto de vista comercial;

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores mais avessos ao 
financiamento de projectos da UE e 
evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam;

Or. en

Alteração 228
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Reconhece que a crise financeira
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu e, em 
particular, para projectos que não sejam 
considerados viáveis do ponto de vista 
comercial;

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que o
orçamento da UE nunca deverá ser 
utilizado para captar e mobilizar fundos 
privados para projectos de interesse 
europeu e, em particular, para projectos 
que não sejam considerados viáveis do 
ponto de vista comercial;

Or. en
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Alteração 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu e, em 
particular, para projectos que não sejam 
considerados viáveis do ponto de vista 
comercial;

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu e, em 
particular, para projectos que não sejam 
considerados viáveis do ponto de vista 
comercial, mas tenham um valor 
acrescentado europeu claramente 
identificável;

Or. en

Alteração 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu e, em 
particular, para projectos que não sejam 
considerados viáveis do ponto de vista 
comercial;

21. Assinala as dificuldades históricas 
para encontrar investidores privados para 
projectos de grande envergadura da UE; 
reconhece que a crise financeira tornou os 
investidores privados ainda mais avessos 
ao financiamento de projectos da UE e 
evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu e, em 
particular, para projectos que não sejam 
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considerados viáveis do ponto de vista 
comercial a curto prazo;

Or. en

Alteração 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu e, em 
particular, para projectos não sejam 
considerados viáveis do ponto de vista 
comercial;

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu e, em 
particular, para projectos economicamente 
viáveis mas que não sejam considerados 
viáveis do ponto de vista comercial;
salienta que, em contrapartida da 
socialização do risco, deve ser garantida a 
propriedade pública e a responsabilidade 
democrática para todos os projectos 
financiados por obrigações-projecto da 
Estratégia UE 2020, devendo ser criados 
os procedimentos necessários para esse 
efeito; salienta, reforçando o mesmo 
ponto de vista, que os custos esperados e 
potenciais relacionados com a 
socialização dos riscos devem ser 
calculados e divulgados de uma forma 
clara, nomeadamente na medida em que o 
prémio cobrado pela compensação da
assunção dos riscos da UE e do BEI seja 
insuficiente para assegurar a plena 
compensação e possa configurar um 
subsídio aos contribuintes;

Or. en
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Alteração 232
Sophie Auconie

Proposta de resolução
N.º 21

Proposta de resolução Alteração

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu e, em 
particular, para projectos não sejam 
considerados viáveis do ponto de vista 
comercial;

21. Reconhece que a crise financeira 
tornou os investidores privados mais 
avessos ao financiamento de projectos da 
UE e evidenciou a necessidade de voltar a 
granjear confiança para permitir que 
grandes projectos de investimento captem 
o apoio de que necessitam; salienta que 
será necessário apoio do orçamento da UE 
para captar e mobilizar fundos privados 
para projectos de interesse europeu, tanto 
no futuro imediato como no médio e 
longo prazo, e, em particular, para 
projectos não sejam considerados viáveis 
do ponto de vista comercial;

Or. fr

Alteração 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 
presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a 
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de infra-
estruturas; exorta a Comissão a 
apresentar uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-
se na experiência adquirida em matéria 
de instrumentos comuns UE-BEI, e a 

22. Rejeita a iniciativa relativa às 
obrigações-projecto previstas na Estratégia 
Europa 2020, enquanto mecanismo de 
partilha de riscos com o Banco Europeu de 
Investimento (BEI);
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introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos;

Or. en

Alteração 234
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 
presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a 
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de infra-
estruturas; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-
se na experiência adquirida em matéria 
de instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos;

22. Regista a iniciativa relativa às 
obrigações-projecto previstas na Estratégia 
Europa 2020, enquanto mecanismo de 
partilha de riscos com o Banco Europeu de 
Investimento (BEI), que presta um apoio 
sujeito a um limite máximo a cargo do 
orçamento da UE a empresas que emitam 
obrigações destinadas ao financiamento de 
grandes projectos e de programas de infra-
estruturas

Or. en

Alteração 235
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 
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presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a 
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de infra-
estruturas; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos; 

presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de infra-
estruturas; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos; salienta a importância das 
obrigações-projecto e da sua capacidade 
para atraírem investimento no quadro da 
política de vizinhança e da União para o 
Mediterrâneo, tendo em conta o valor 
acrescentado mútuo que pode advir de 
grandes projectos de infra-estruturas no 
domínio da produção e transporte de 
electricidade, alargamento das redes de 
transportes, etc.;

Or. el

Alteração 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 
presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a 
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de infra-
estruturas; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI) deve 
potenciar os fundos da UE e suscitar 
maior interesse dos investidores privados 
pela participação em projectos prioritários 
da UE; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
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introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos;

dos projectos; observa, contudo, que a 
utilização de obrigações-projecto 
europeias terá um impacto limitado e 
concentrado em projectos com viabilidade 
e interesse económico;

Or. en

Alteração 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 
presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a 
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de infra-
estruturas; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção
dos projectos;

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI),
para prestar um apoio sujeito a um limite 
máximo, com responsabilidade limitada, a 
cargo do orçamento da UE a empresas que 
emitam obrigações destinadas ao 
financiamento de grandes projectos e de 
programas de infra-estruturas de interesse 
europeu; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos perseguindo objectivos cuja 
prioridade foi acordada, especialmente 
com vista à satisfação de necessidades 
infra-estruturais para a concretização das 
metas da UE fixadas para 2050 em 
matéria de energia e de clima;

Or. en

Alteração 238
Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta de resolução
N.º 22
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Proposta de resolução Alteração

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 
presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a 
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de infra-
estruturas; exorta a Comissão a apresentar 
uma proposta cabal relativa às
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos;

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 
presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a 
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de infra-
estruturas; exorta a Comissão a elaborar
um estudo aprofundado sobre a 
viabilidade das obrigações-projecto da UE, 
alicerçando-se na experiência adquirida em 
matéria de instrumentos comuns UE-BEI, e 
a introduzir critérios claros e transparentes 
para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos;

Or. de

Alteração 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Proposta de resolução
N.º 22

Proposta de resolução Alteração

22. Saúda, por conseguinte, a iniciativa 
relativa às obrigações-projecto previstas na 
Estratégia Europa 2020, enquanto 
mecanismo de partilha de riscos com o 
Banco Europeu de Investimento (BEI), que 
presta um apoio sujeito a um limite 
máximo a cargo do orçamento da UE a 
empresas que emitam obrigações 
destinadas ao financiamento de grandes 
projectos e de programas de 
infra-estruturas; exorta a Comissão a 
apresentar uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 

22. Observa com interesse, por 
conseguinte, a iniciativa relativa às 
obrigações-projecto previstas na Estratégia 
Europa 2020, enquanto mecanismo de 
partilha de riscos com o Banco Europeu de 
Investimento (BEI), que presta um apoio 
sujeito a um limite máximo a cargo do 
orçamento da UE a empresas que emitam 
obrigações destinadas ao financiamento de 
grandes projectos e de programas de 
infra-estruturas; exorta a Comissão a 
apresentar uma proposta cabal relativa às 
obrigações-projecto da UE, alicerçando-se 
na experiência adquirida em matéria de 
instrumentos comuns UE-BEI, e a 
introduzir critérios claros e transparentes 
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para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos;

para regular a elegibilidade e a selecção 
dos projectos; considera que, neste 
contexto, a experiência acumulada e os 
problemas registados a nível da utilização 
desse tipo de instrumentos devem também 
ser analisados e o Parlamento deve ser 
informado das conclusões;

Or. de

Alteração 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 22-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-A. Considera que os procedimentos 
criados a fim de assegurar a 
responsabilidade democrática devem estar 
estabelecidos de forma explícita num 
quadro de elegibilidade dos projectos, que 
será definido seguindo o processo 
legislativo ordinário;

Or. en

Alteração 241
Reimer Böge, László Surján, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 22-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-B. Reitera a necessidade de assegurar 
a máxima transparência e o escrutínio 
democrático de instrumentos e 
mecanismos financeiros inovadores que 
envolvam o orçamento da UE; solicita à 
Comissão que assegure a consulta prévia 
da autoridade orçamental e um fluxo 
constante de informação no que se refere 
à utilização destes instrumentos na União, 
de molde a que o Parlamento consiga 
verificar o cumprimento das suas 
prioridades políticas;
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Or. en

Alteração 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 22-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-C. Insta a Comissão a considerar e a 
propor medidas adicionais que fomentem 
a utilização dos fundos da UE como um 
catalisador para a obtenção de 
financiamento suplementar do BEI, do 
BERD, de outras instituições financeiras 
internacionais e do sector financeiro 
privado para financiar as políticas da UE; 
entre esses instrumentos podem incluir-se 
sistemas de garantia, financiamento 
inicial, co-financiamento nacional e 
sub-soberano, etc.; deve ser reforçada a 
visibilidade desses instrumentos, bem 
como o seu controlo por parte do Tribunal 
de Contas Europeu;

Or. en

Alteração 243
Barbara Matera

Proposta de resolução
N.º 22-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-D. Solicita ao BEI, no que se refere ao 
seu financiamento, no qual se incluem os 
fundos do orçamento europeu, que 
apresente relatórios completos e 
transparentes ao Parlamento Europeu 
sobre a gestão dos fundos, as comissões 
aplicadas e os resultados obtidos. Os 
relatórios podem inserir-se num quadro 
de cooperação e comunicação mais 
estruturado entre o BEI e o Parlamento 
Europeu.
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Or. en

Alteração 244
Barbara Matera

Proposta de resolução
N.º 22-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

22-E. Solicita que, no quadro de execução 
do orçamento da UE para a obtenção de 
financiamento adequado para os 
objectivos da Estratégia Europa 2020 
através do BEI e de outras instituições 
financeiras multilaterais e bilaterais, 
sejam aplicadas as mesmas regras e níveis 
de conformidade com as políticas e as 
normas da UE.

Or. en

Alteração 245
Gunnar Hökmark

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Considera que a melhoria da execução 
e a qualidade das despesas deveriam 
constituir o princípio de base de uma 
utilização óptima do orçamento da União, 
bem como da concepção e da gestão dos 
programas e actividades após 2013;

23. Considera que a melhoria da execução 
e a qualidade das despesas, para além da 
melhoria dos controlos e da garantia de 
emprego eficiente e adequado dos fundos 
da UE, deveriam constituir o princípio de 
base de uma utilização óptima do 
orçamento da União, bem como da 
concepção e da gestão dos programas e 
actividades após 2013;

Or. en

Alteração 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 23



PE462.729v03-00 30/121 AM\864450PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

23. Considera que a melhoria da execução 
e a qualidade das despesas deveriam 
constituir o princípio de base de uma 
utilização óptima do orçamento da União,
bem como da concepção e da gestão dos 
programas e actividades após 2013;

23. Considera que a melhoria da execução 
e a qualidade das despesas deveriam 
constituir o princípio de base de uma 
utilização óptima do orçamento da União, 
bem como da concepção e da gestão dos 
programas e actividades após 2013; 
considera que este princípio de base deve 
ser orientado para a obtenção de 
resultados, que se traduzam em efeitos 
positivos na prática;

Or. en

Alteração 247
James Elles

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Considera que a melhoria da execução 
e a qualidade das despesas deveriam 
constituir o princípio de base de uma 
utilização óptima do orçamento da União, 
bem como da concepção e da gestão dos 
programas e actividades após 2013;

23. Considera que a melhoria da execução 
e a qualidade das despesas deveriam 
constituir o princípio de base de uma 
utilização óptima do orçamento da União, 
bem como da concepção e da gestão dos 
programas e actividades após 2013; solicita 
que os grupos de acompanhamento 
informais criados pelo Parlamento 
Europeu para realizarem uma análise 
mais rigorosa da execução de programas 
específicos assumam um carácter 
permanente, a fim de contribuírem para o 
objectivo da qualidade das despesas;

Or. en

Alteração 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.º 23-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

23-A. Salienta que uma orçamentação 
que tenha em consideração o género 
aumentará a eficácia das despesas da UE; 
convida a Comissão Europeia a envidar 
esforços no sentido de garantir que a 
proposta do próximo QFP tenha em 
consideração o género, tanto em termos 
de receitas como de despesas, e a propor 
um procedimento tendente à introdução 
de métodos de orçamentação de género na 
concepção e gestão dos programas e 
actividades posteriores a 2013;

Or. en

Alteração 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Salienta, além disso, que, no contexto 
da elaboração dos programas de despesa, 
conviria conferir uma atenção prioritária 
aos princípios da clareza dos objectivos, da 
coerência e da complementaridade entre 
instrumentos e acções, da harmonização e 
da simplificação das regras da elegibilidade 
e de execução, da transparência e da 
responsabilização consensual;

24. Salienta, além disso, que, no contexto 
da elaboração dos programas de despesa, 
conviria conferir uma atenção prioritária 
aos princípios da clareza dos objectivos, do 
pleno cumprimento do acervo 
comunitário e da complementaridade entre 
instrumentos e acções, da harmonização e 
da simplificação das regras da elegibilidade 
e de execução, da transparência e da 
responsabilização consensual;

Or. en

Alteração 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonyia Parvanova, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 24

Proposta de resolução Alteração

24. Salienta, além disso, que, no contexto 24. Salienta, além disso, que, no contexto 
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da elaboração dos programas de despesa, 
conviria conferir uma atenção prioritária 
aos princípios da clareza dos objectivos, da 
coerência e da complementaridade entre 
instrumentos e acções, da harmonização e 
da simplificação das regras da elegibilidade 
e de execução, da transparência e da 
responsabilização consensual;

da elaboração dos programas de despesa, 
conviria conferir uma atenção prioritária 
aos princípios da clareza dos objectivos, da 
coerência e da complementaridade entre 
instrumentos e acções, da harmonização e 
da simplificação das regras da elegibilidade 
e de execução, da transparência e da 
responsabilização consensual; sublinha a 
importância da orçamentação de género 
como instrumento de boa governação 
para aumentar a eficiência e a justiça;

Or. en

Alteração 251
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 25

Proposta de resolução Alteração

25. Salienta, em particular, que a 
simplificação das normas e dos 
procedimentos deveria constituir uma 
prioridade-chave horizontal e está convicto 
de que a revisão do Regulamento 
Financeiro deveria desempenhar um papel 
crucial a este respeito;

25. Salienta, em particular, que a 
simplificação das normas e dos 
procedimentos deveria constituir uma 
prioridade-chave horizontal e está convicto 
de que a revisão do Regulamento 
Financeiro deveria desempenhar um papel 
crucial a este respeito; observa que 
revisões anteriores do Regulamento 
Financeiro, em vez de simplificarem os 
controlos internos, apenas os tornaram 
mais vulneráveis;

Or. en

Alteração 252
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Considera fundamental que haja 
um menor peso das despesas 
administrativas, da burocracia interna e 
da acção externa, simplificando 
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procedimentos e diminuindo diversos 
encargos, mas melhorando a 
transparência no processo de atribuição 
das verbas e na sua utilização;

Or. pt

Alteração 253
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 25-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

25-A. Insta a Comissão a fazer 
acompanhar cada proposta europeia de 
uma avaliação de impacto que indique o 
valor acrescentado da proposta em 
relação à situação actual e em 
comparação com outros instrumentos;

Or. nl

Alteração 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE;

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos em 
matéria de simplificação na Comissão e 
nos Estados-Membros; insiste em que os 
Estados-Membros assumam mais
responsabilidades na gestão partilhada, 
mas os seus encargos administrativos 
devem ser reduzidos por via de uma 
simplificação substancial dos 
procedimentos de gestão e de controlo;

Or. en

Alteração 255
Bas Eickhout



PE462.729v03-00 34/121 AM\864450PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE;

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades pela correcta utilização 
e pela gestão dos fundos da UE;

Or. en

Alteração 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE;

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE; nota as constantes preocupações 
manifestadas pelo Tribunal de Contas da 
UE em relação à transparência e à 
responsabilização de algumas despesas da 
UE;

Or. en

Alteração 257
Gunnar Hökmark

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
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Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE;

Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE; devem ser dados poderes mais amplos 
ao Tribunal de Contas para realizar 
auditorias de eficiência, a fim de 
determinar se os diferentes programas de 
despesa estão correctamente concebidos 
para atingirem os seus objectivos 
políticos;

Or. en

Alteração 258
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE;

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE dando cumprimento, no prazo de dois 
anos, ao pedido do Parlamento Europeu
de declarações nacionais de gestão de 
todos os Estados-Membros;

Or. nl

Alteração 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
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responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE;

responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE e honrem o compromisso assumido no 
AII anterior de emitirem declarações 
nacionais anuais sobre a utilização dos 
fundos da UE ao nível político adequado;

Or. en

Alteração 260
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 26

Proposta de resolução Alteração

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; insiste 
em que os Estados-Membros assumam as 
responsabilidades na gestão dos fundos da 
UE;

26. Considera que a melhoria da gestão 
financeira na União deve ser apoiada 
acompanhando de perto os progressos na 
Comissão e nos Estados-Membros; 
considera que os Estados-Membros devem 
assumir as responsabilidades na gestão dos 
fundos da UE;

Or. en

Alteração 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, em nome 
do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 26-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-A. Solicita ao Tribunal de Contas que 
não se limite a examinar a regularidade 
das despesas da UE e que analise também 
a sua taxa de eficácia. Tendo em conta a 
necessidade do aumento da taxa de 
eficácia, solicita à Comissão que crie um 
grupo de missão alargado para a 
simplificação das regras dos subsídios da 
UE;

Or. en
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Alteração 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 26-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-B. Frisa a necessidade de se encontrar 
uma solução para a tendência de um nível 
crescente de autorizações por liquidar 
(RAL); recorda que, segundo a Comissão, 
o nível de RAL atingirá 217 mil milhões 
de euros até ao final de 2013; observa que 
é inevitável um certo nível de RAL 
quando são executados programas 
plurianuais, mas sublinha que, por 
definição, a existência de autorizações por 
liquidar exige que os correspondentes 
pagamentos sejam efectuados; não 
concorda, portanto, com a abordagem do 
Conselho de decidir a priori em relação 
ao nível de pagamentos, sem ter em conta 
uma avaliação rigorosa das necessidades 
efectivas; envidará, por isso, todos os 
esforços ao longo do procedimento 
orçamental anual no próximo QFP para 
reduzir a discrepância entre as dotações 
de autorização e de pagamento através do 
aumento adequado do nível de 
pagamentos;

Or. en

Alteração 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 26-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

26-C. Considera que nenhuma das 
instituições da UE está a atribuir 
prioridade suficiente à obtenção de uma 
declaração de fiabilidade sem reservas por 
parte do Tribunal de Contas e insta ambas 
as instituições a reforçarem os esforços 
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no sentido de assegurar a confiança dos 
cidadãos da UE nas despesas;

Or. en

Alteração 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Está vivamente convicto de que uma 
avaliação dos pontos fortes e dos pontos 
fracos dos sistemas de gestão e de controlo 
de cada um dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios de intervenção se 
afigura necessária para melhorar a 
qualidade da gestão e do controlo, pelos 
Estados-Membros, dos fundos da UE; 
considera, além disso, que uma melhor 
gestão e controlos reforçados, mas não 
mais frequentes, são necessários para 
reforçar a eficácia dos fundos da UE;

27. Está vivamente convicto de que uma 
avaliação dos pontos fortes e dos pontos 
fracos dos sistemas de gestão e de controlo 
de cada um dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios de intervenção se 
afigura necessária para melhorar a 
qualidade da gestão e do controlo, pelos 
Estados-Membros, dos fundos da UE com 
o envolvimento dos mecanismos 
governamentais e dos parlamentos 
nacionais; considera, além disso, que uma 
melhor gestão e transparência, e controlos 
reforçados, mas não mais frequentes, são 
necessários para reforçar a eficácia dos 
fundos da UE;

Or. el

Alteração 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Está vivamente convicto de que uma 
avaliação dos pontos fortes e dos pontos 
fracos dos sistemas de gestão e de controlo 
de cada um dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios de intervenção se 
afigura necessária para melhorar a 
qualidade da gestão e do controlo, pelos 
Estados-Membros, dos fundos da UE; 
considera, além disso, que uma melhor 

27. Está vivamente convicto de que uma 
avaliação dos pontos fortes e dos pontos 
fracos dos sistemas de gestão e de controlo 
de cada um dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios de intervenção se 
afigura necessária para melhorar a 
qualidade da gestão e do controlo, pelos 
Estados-Membros, dos fundos da UE; 
considera, além disso, que uma melhor 
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gestão e controlos reforçados, mas não 
mais frequentes, são necessários para 
reforçar a eficácia dos fundos da UE;

gestão, menos burocracia e controlos 
reforçados, mas não mais frequentes, são 
necessários para reforçar a eficácia dos 
fundos da UE; salienta que o risco de erro
pode aumentar, se as regras a observar 
forem complexas e opacas, o que também 
significará menos transparência;

Or. en

Alteração 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Está vivamente convicto de que uma 
avaliação dos pontos fortes e dos pontos 
fracos dos sistemas de gestão e de controlo 
de cada um dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios de intervenção se 
afigura necessária para melhorar a 
qualidade da gestão e do controlo, pelos 
Estados-Membros, dos fundos da UE; 
considera, além disso, que uma melhor 
gestão e controlos reforçados, mas não 
mais frequentes, são necessários para 
reforçar a eficácia dos fundos da UE;

27. Está vivamente convicto de que uma 
avaliação dos pontos fortes e dos pontos 
fracos dos sistemas de gestão e de controlo 
de cada um dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios de intervenção se 
afigura necessária para melhorar a 
qualidade da gestão e do controlo, pelos 
Estados-Membros, dos fundos da UE; 
considera, além disso, que uma melhor 
gestão e controlos reforçados, mas não 
mais frequentes, são necessários para 
reforçar a eficácia dos fundos da UE; em 
relação a este aspecto, é necessário 
encontrar um equilíbrio entre o nível de 
controlo e o respectivo custo.

Or. en

Alteração 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 27

Proposta de resolução Alteração

27. Está vivamente convicto de que uma 
avaliação dos pontos fortes e dos pontos
fracos dos sistemas de gestão e de controlo 

27. Está vivamente convicto de que uma 
avaliação dos pontos fortes e dos pontos 
fracos dos sistemas de gestão e de controlo 
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de cada um dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios de intervenção se 
afigura necessária para melhorar a 
qualidade da gestão e do controlo, pelos 
Estados-Membros, dos fundos da UE; 
considera, além disso, que uma melhor 
gestão e controlos reforçados, mas não 
mais frequentes, são necessários para 
reforçar a eficácia dos fundos da UE;

de cada um dos Estados-Membros nos 
diferentes domínios de intervenção se 
afigura necessária para melhorar a 
qualidade da gestão e do controlo, pelos 
Estados-Membros, dos fundos da UE; 
considera, além disso, que uma melhor 
gestão e controlos reforçados, mas não 
mais frequentes, são necessários para 
reforçar a eficácia dos fundos da UE, tendo 
também em atenção a sua taxa de 
absorção;

Or. en

Alteração 268
Reimer Böge, László Surján, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 27-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-A. Sublinha a importância da certeza 
jurídica e da continuidade orçamental 
para o êxito na execução de políticas e 
programas plurianuais; considera, por 
isso, que as regras não devem ser 
alteradas durante os períodos de 
programação sem a devida justificação e 
uma avaliação adequada do impacto, pois 
essas alterações podem implicar custos de 
transição mais elevados, uma execução 
mais lenta e o aumento do risco de erro;

Or. en

Alteração 269
Reimer Böge, László Surján, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 27-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

27-B. Salienta, em particular, o facto de 
no domínio da política de coesão da UE 
ser necessário assegurar uma certa 
continuidade entre os períodos de 
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programação no que se refere à criação 
de autoridades e sistemas nacionais de 
gestão e controlo, a fim de se evitarem 
atrasos desnecessários na execução dos 
programas de Fundos Estruturais;

Or. en

Alteração 270
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta que a capacidade institucional 
constitui um dos elementos-chave de um 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento bem sucedidos das 
políticas da União; considera, por isso, que 
o reforço da capacidade institucional e 
administrativa a nível nacional, regional e 
local poderia encorajar os ajustamentos 
estruturais e contribuir para uma absorção 
harmoniosa e profícua dos recursos da UE;

28. Salienta que a capacidade institucional 
constitui um dos elementos-chave de um 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento bem sucedidos das 
políticas da União; considera, por isso, que 
o reforço da capacidade institucional e 
administrativa a nível nacional, regional e 
local poderia encorajar os ajustamentos 
estruturais e contribuir para uma absorção 
harmoniosa e profícua dos recursos da UE;

Or. en

Alteração 271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Salienta que a capacidade institucional 
constitui um dos elementos-chave de um 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento bem sucedidos das 
políticas da União; considera, por isso, que 
o reforço da capacidade institucional e 
administrativa a nível nacional, regional e 
local poderia encorajar os ajustamentos 
estruturais e contribuir para uma absorção 
harmoniosa e profícua dos recursos da UE;

28. Salienta que a capacidade institucional 
constitui um dos elementos-chave de um 
desenvolvimento, execução e 
acompanhamento bem sucedidos das 
políticas da União; considera, por isso, que 
o reforço da capacidade institucional, 
administrativa e de supervisão a nível 
nacional, regional e local poderia encorajar 
os ajustamentos estruturais e contribuir 
para uma absorção harmoniosa e profícua 
dos recursos da UE;
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Or. el

Alteração 272
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 28-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

28-A. Apela à abolição das sobreposições 
administrativas e da duplicação de 
estruturas actualmente existentes, tanto a 
nível da UE como a nível nacional no 
próximo QFP; solicita, neste contexto, à 
Comissão que avalie as agências e as 
estruturas existentes a nível nacional e da 
UE, a fim de determinar as duplicações 
que existem e ter os resultados em conta 
nas suas correspondentes propostas para 
o próximo período;

Or. en

Alteração 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 28-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

Parte III Prioridades políticas
28-B. Considera que o QFP não deve, em 
nenhuma circunstância, ser encarado 
como um mero instrumento que limita a 
evolução das despesas da UE, uma "folha 
de contabilidade" com muito pouca 
flexibilidade para se adaptar a 
circunstâncias políticas e económicas 
imprevistas e em mudança, devendo antes 
ser encarado como um dos principais 
instrumentos que dão visibilidade à acção 
da União Europeia, na medida em que 
reflecte as suas ambições políticas; insiste
em que este objectivo apenas poderá ser 
alcançado, se o QFP definir com eficácia 
as suas prioridades políticas e 
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proporcionar um financiamento 
adequado; considera que o orçamento da 
UE deve concentra-se no financiamento 
de "bens públicos" que dêem resposta a 
desafios transfronteiras em domínios 
como a educação, a investigação, a 
inovação, as infra-estruturas e o 
ambiente; manifesta-se convicto de que 
estes investimentos podem gerar valor 
acrescentado em comparação com acções 
não coordenadas dos orçamentos 
nacionais, bem como contribuir para a 
estabilização da economia da UE e para o 
seu crescimento sustentável ao longo do 
tempo.

Or. en

Alteração 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
Subtítulo (novo)

Proposta de resolução Alteração

Orçamento para o financiamento das 
novas competências atribuídas pelo 
Tratado de Lisboa

Or. en

Alteração 275
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

Suprimido
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Or. en

Alteração 276
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil;

Or. en

Alteração 277
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Está ciente de que a entrada em vigor 
do Tratado de Lisboa reforça as políticas 
da União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis; salienta que tal exige 
criatividade no que respeita aos recursos 
financeiros existentes;

Or. en

Alteração 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 29
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Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
das alterações climáticas, da energia, da 
juventude, da acção externa, da justiça 
penal, da protecção civil, do espaço, do 
turismo e do desporto; salienta que tal 
exige recursos financeiros suficientes;

Or. en

Alteração 279
Thijs Berman

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, da redução da pobreza, 
do desporto, do espaço, das alterações 
climáticas, da energia, do turismo e da 
protecção civil; salienta que tal exige 
recursos financeiros suficientes;

Or. en

Alteração 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, da juventude, do 
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das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

desporto, do espaço, das alterações 
climáticas, da energia, do turismo, da 
protecção civil e do turismo; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes e 
claramente definidos;

Or. en

Alteração 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, da cidadania e dos 
direitos fundamentais, do desporto, do 
espaço, das alterações climáticas, da 
energia, do turismo e da protecção civil; 
devem ser disponibilizados recursos 
financeiros adicionais para uma correcta 
aplicação destas prerrogativas;

Or. en

Alteração 282
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Nota que o Tratado de Lisboa confere 
à UE novas prerrogativas consideráveis, 
nomeadamente no domínio da acção 
externa, do desporto, do espaço, das 
alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil, mas as 
sublinha que é necessário ter em conta o 
progresso e coesão económica e social;

Or. pt
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Alteração 283
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas e as 
instituições da União e confere lhe novas 
prerrogativas consideráveis, 
nomeadamente no domínio da acção 
externa, do desporto, do espaço, das 
alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes
gerados através de recursos próprios reais 
da UE; com o agrupamento a nível da UE 
das despesas nacionais nestes domínios, o 
orçamento da UE teria a dimensão crítica 
necessária para proporcionar ao euro um 
espaço orçamental próprio a nível da 
organização política onde é emitido e para 
dar resposta às vastas necessidades de 
investimento da UE, o que permitiria aos 
Estados-Membros reduzir 
significativamente as suas despesas;

Or. en

Alteração 284
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes 
tanto para os domínios actuais como para 
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os futuros;

Or. pl

Alteração 285
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes; 
insiste que a Comissão deve ter em 
consideração a dimensão territorial em 
todas as políticas da UE;

Or. en

Alteração 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes; 
insiste que a Comissão deve ter em 
consideração a dimensão territorial em 
todas as políticas da UE;

Or. en
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Alteração 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 29

Proposta de resolução Alteração

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes;

29. Recorda que a entrada em vigor do 
Tratado de Lisboa reforça as políticas da 
União e confere-lhe novas prerrogativas 
consideráveis, nomeadamente no domínio 
da acção externa, do desporto, do espaço, 
das alterações climáticas, da energia, do 
turismo e da protecção civil; salienta que 
tal exige recursos financeiros suficientes; 
recorda, neste contexto, o artigo 311.º
do TFUE, que exige que a União se dote 
dos meios necessários para atingir os seus 
objectivos e realizar com êxito as suas 
políticas;

Or. en

Alteração 288
Gunnar Hökmark

Proposta de resolução
N.º 29-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

29-A. Sublinha que diversos domínios, 
como a inovação, a investigação e o 
desenvolvimento, os investimentos 
estratégicos em redes transeuropeias de 
infra-estruturas e a política externa 
devem ser considerados prioritários, para 
dar resposta aos desafios políticos e 
económicos do presente e do futuro;

Or. en

Alteração 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.º 29-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

29-B. Recorda que o Tratado de Lisboa 
dispõe de novas cláusulas horizontais que 
se aplicam a todas as políticas da UE e o 
QFP deve, por isso, promover a igualdade 
entre os homens e as mulheres, garantir 
uma protecção social adequada e 
combater a exclusão social e as 
discriminações; salienta que estas 
obrigações se devem reflectir em recursos 
financeiros suficientes e devem ser tidas 
em conta em todas as actividades e 
políticas financiadas através do 
orçamento da UE.

Or. en

Alteração 290
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a referência política do 
próximo QFP; entende paralelamente que 
a Estratégia Europa 2010 não constitui 
uma estratégia que cobre todos os 
domínios das políticas da União; salienta 
que devem igualmente ser tidas em 
consideração no próximo QFP outras 
políticas alicerçadas no Tratado e que 
prosseguem objectivos diferentes;

Suprimido

Or. en

Alteração 291
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 30
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Proposta de resolução Alteração

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a referência política do 
próximo QFP; entende paralelamente que 
a Estratégia Europa 2010 não constitui 
uma estratégia que cobre todos os 
domínios das políticas da União; salienta 
que devem igualmente ser tidas em 
consideração no próximo QFP outras 
políticas alicerçadas no Tratado e que 
prosseguem objectivos diferentes; 

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 não cobre todos os domínios das 
políticas da União; salienta que devem 
igualmente ser tidas em consideração no 
próximo QFP outras políticas alicerçadas 
no Tratado e que prosseguem objectivos 
diferentes;

Or. pt

Alteração 292
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a referência política do 
próximo QFP; entende paralelamente que 
a Estratégia Europa 2010 não constitui uma 
estratégia que cobre todos os domínios das 
políticas da União; salienta que devem 
igualmente ser tidas em consideração no 
próximo QFP outras políticas alicerçadas 
no Tratado e que prosseguem objectivos 
diferentes;

30. Reitera que a Estratégia Europa 2010 
não constitui uma estratégia que cobre 
todos os domínios das políticas da União; 
salienta que devem igualmente ser tidas em 
consideração no próximo QFP outras 
políticas alicerçadas no Tratado e que 
prosseguem objectivos diferentes;

Or. pl

Alteração 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a referência política do 
próximo QFP; entende paralelamente que a 

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a referência política do 
próximo QFP; entende paralelamente que a 
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Estratégia Europa 2010 não constitui uma 
estratégia que cobre todos os domínios das 
políticas da União; salienta que devem 
igualmente ser tidas em consideração no 
próximo QFP outras políticas alicerçadas 
no Tratado e que prosseguem objectivos 
diferentes;

Estratégia Europa 2010 não constitui uma 
estratégia que cobre todos os domínios das 
políticas da União; salienta que devem 
igualmente ser tidas em consideração no 
próximo QFP políticas alicerçadas no 
Tratado e que prosseguem objectivos 
diferentes ou seguem uma lógica 
diferente;

Or. en

Alteração 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a referência política do 
próximo QFP; entende paralelamente que a 
Estratégia Europa 2010 não constitui uma 
estratégia que cobre todos os domínios das 
políticas da União; salienta que devem 
igualmente ser tidas em consideração no 
próximo QFP outras políticas alicerçadas 
no Tratado e que prosseguem objectivos 
diferentes;

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a principal referência 
política do próximo QFP; entende 
paralelamente que a Estratégia Europa 
2010 não constitui uma estratégia que 
cobre todos os domínios das políticas da 
União; salienta que devem igualmente ser 
tidas em consideração no próximo QFP 
outras políticas alicerçadas no Tratado e 
que prosseguem objectivos diferentes;

Or. en

Alteração 295
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 30

Proposta de resolução Alteração

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a referência política do 
próximo QFP; entende paralelamente que a 
Estratégia Europa 2010 não constitui uma 
estratégia que cobre todos os domínios das 
políticas da União; salienta que devem 
igualmente ser tidas em consideração no 
próximo QFP outras políticas alicerçadas 

30. Considera que a Estratégia Europa 
2020 deve ser a referência política do 
próximo QFP; entende paralelamente que a 
Estratégia Europa 2010 não constitui uma 
estratégia que cobre todos os domínios das 
políticas da União; salienta que devem 
igualmente ser tidas em consideração no 
próximo QFP outras políticas alicerçadas 
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no Tratado e que prosseguem objectivos 
diferentes;

no Tratado e que prosseguem objectivos 
diferentes, designadamente na área social, 
da agricultura, das pescas, da indústria, 
da investigação e do desenvolvimento;

Or. pt

Alteração 296
Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Salienta, porém, que o actual conteúdo 
da Estratégia Europa 2020, como os 
grandes objectivos, as propostas 
emblemáticas, os estrangulamentos e os 
indicadores, continua a ser de natureza 
muito geral; sublinha que só será possível 
realizar este conjunto de iniciativas com 
base em compromissos concretos por parte 
dos Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes;

31. Salienta que a Estratégia Europa 2020 
não visa apenas o crescimento económico 
e a estabilidade financeira a curto prazo, 
traduzindo igualmente uma aposta numa 
transformação estrutural de longo prazo 
rumo a um crescimento mais sustentável e 
com baixas emissões de carbono assente 
numa utilização mais eficiente dos 
recursos; porém, que o actual conteúdo da 
Estratégia Europa 2020, como os grandes 
objectivos, as propostas emblemáticas, os 
estrangulamentos e os indicadores, 
continua a ser de natureza muito geral; 
sublinha que só será possível realizar este 
conjunto de iniciativas com base em 
compromissos concretos por parte dos 
Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes;

Or. en

Alteração 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Salienta, porém, que o actual conteúdo 
da Estratégia Europa 2020, como os 
grandes objectivos, as propostas 

31. Salienta, porém, que o actual conteúdo 
da Estratégia Europa 2020, como os 
grandes objectivos, as propostas 
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emblemáticas, os estrangulamentos e os 
indicadores, continua a ser de natureza 
muito geral; sublinha que só será possível 
realizar este conjunto de iniciativas com 
base em compromissos concretos por parte 
dos Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes;

emblemáticas, os estrangulamentos e os 
indicadores, continua a ser de natureza 
muito geral e convida s Comissão a 
apresentar propostas mais 
pormenorizadas; sublinha que só será 
possível realizar este conjunto de 
iniciativas com base em compromissos 
concretos por parte dos Estados-Membros 
nos seus programas nacionais de reforma e 
em propostas legislativas concretas e 
coerentes;

Or. en

Alteração 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Salienta, porém, que o actual conteúdo 
da Estratégia Europa 2020, como os 
grandes objectivos, as propostas 
emblemáticas, os estrangulamentos e os 
indicadores, continua a ser de natureza 
muito geral; sublinha que só será possível 
realizar este conjunto de iniciativas com 
base em compromissos concretos por parte 
dos Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes;

31. Salienta que o actual conteúdo da 
Estratégia Europa 2020, como os grandes 
objectivos, as propostas emblemáticas, os 
estrangulamentos e os indicadores, 
continua a ser de natureza muito geral; 
sublinha que só será possível realizar este 
conjunto de iniciativas com base em 
compromissos concretos por parte dos 
Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes, assim 
como políticas com mecanismos de 
eficácia demonstrada;

Or. en

Alteração 299
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Salienta, porém, que o actual conteúdo 31. Salienta que o actual conteúdo da 
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da Estratégia Europa 2020, como os 
grandes objectivos, as propostas 
emblemáticas, os estrangulamentos e os 
indicadores, continua a ser de natureza 
muito geral; sublinha que só será possível 
realizar este conjunto de iniciativas com 
base em compromissos concretos por parte 
dos Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes;

Estratégia Europa 2020, como os grandes 
objectivos, as propostas emblemáticas, os 
estrangulamentos e os indicadores, 
continua a ser de natureza muito geral; 
sublinha que só será possível realizar este 
conjunto de iniciativas com base em 
compromissos concretos por parte dos 
Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes; 
considera que se resume a uma repetição 
da Estratégia de Lisboa e, por 
conseguinte, está condenada a um novo 
fracasso;

Or. en

Alteração 300
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Salienta, porém, que o actual conteúdo 
da Estratégia Europa 2020, como os 
grandes objectivos, as propostas 
emblemáticas, os estrangulamentos e os 
indicadores, continua a ser de natureza 
muito geral; sublinha que só será possível 
realizar este conjunto de iniciativas com 
base em compromissos concretos por parte 
dos Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes;

31. Salienta que o actual conteúdo da 
Estratégia Europa 2020, como os grandes 
objectivos, as propostas emblemáticas, os 
estrangulamentos e os indicadores, 
continua a ser de natureza muito geral; 
sublinha que só será possível realizar este 
conjunto de iniciativas com base em 
compromissos concretos por parte dos 
Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes;

Or. pl

Alteração 301
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Salienta, porém, que o actual conteúdo 31. Salienta, porém, que o actual conteúdo 
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da Estratégia Europa 2020, como os 
grandes objectivos, as propostas 
emblemáticas, os estrangulamentos e os 
indicadores, continua a ser de natureza 
muito geral; sublinha que só será possível 
realizar este conjunto de iniciativas com 
base em compromissos concretos por parte 
dos Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes;

da Estratégia Europa 2020, como os 
grandes objectivos, as propostas 
emblemáticas, os estrangulamentos e os 
indicadores, continua a ser de natureza 
muito geral; sublinha que só será possível 
realizar este conjunto de iniciativas com 
base em compromissos concretos por parte 
dos Estados-Membros nos seus programas 
nacionais de reforma e em propostas 
legislativas concretas e coerentes, assim 
como em compromissos das regiões com 
poderes legislativos;

Or. en

Alteração 302
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 31-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

31-A. Afirma a importância de diversas 
iniciativas europeias para atingir um dos 
grandes objectivos da Estratégia Europa 
2020, nomeadamente uma taxa de 
emprego de 75%: a formação inicial e a 
formação contínua enquanto parte de 
uma estratégia de aprendizagem ao longo 
da vida, medidas para encontrar emprego 
para as pessoas (primeiro emprego e não 
só) e medidas para eliminar a segregação 
de género e manter a capacidade de 
trabalho; salienta que são necessários 
fundos adicionais do orçamento para 
financiar estas medidas;

Or. de

Alteração 303
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 31-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

31-B. Considera que o relançamento do 
mercado único é um elemento essencial 
da Estratégia Europa 2020, que reforça as 
sinergias entre as suas várias iniciativas 
emblemáticas;

Or. en

Alteração 304
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, 
que as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; 
convida a Comissão a clarificar a 
dimensão orçamental das iniciativas 
emblemáticas, na medida em que estes 
planos de acção prioritária dizem respeito 
a todas as políticas financiadas pelo 
orçamento da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 305
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 32
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Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; considera que o 
próximo QFP deve reflectir as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível; entende, 
neste contexto, que as tarefas, os recursos e 
as responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

Or. pl

Alteração 306
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020, devendo, neste contexto, a 
dimensão social ser tomada em 
consideração em cada financiamento da 
UE e prevista em cada sub-orçamento, e 
solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
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definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

Or. de

Alteração 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, uma redefinição 
essencial das prioridades do QFP para 
assegurar o financiamento apropriado das 
suas iniciativas emblemáticas; entende, 
neste contexto, que as tarefas, os recursos e 
as responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

Or. en
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Alteração 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros, 
incluindo as autoridades locais e 
regionais; convida a Comissão a clarificar 
a dimensão orçamental das iniciativas 
emblemáticas, na medida em que estes 
planos de acção prioritária dizem respeito a 
todas as políticas financiadas pelo 
orçamento da UE;

Or. en

Alteração 309
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 



AM\864450PT.doc 61/121 PE462.729v03-00

PT

quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas, dedicando particular 
atenção às necessidades de 
desenvolvimento das PME; entende, neste 
contexto, que as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

Or. fi

Alteração 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento apropriado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e está determinado em 
cooperar com a Comissão e os
Estados-Membros para instituir de um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
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UE; UE;

Or. en

Alteração 311
Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado dos seus grandes objectivos; 
entende, neste contexto, que as tarefas, os 
recursos e as responsabilidades devem ser 
claramente definidos e ser bem 
coordenados entre a União e os seus 
Estados-Membros; convida a Comissão a 
clarificar a dimensão orçamental das 
iniciativas emblemáticas, na medida em 
que estes planos de acção prioritária dizem 
respeito a todas as políticas financiadas 
pelo orçamento da UE;

Or. en

Alteração 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
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próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; recorda 
que os Estados-Membros já decidiram 
quais são os seus objectivos nacionais e, 
implicitamente, as correspondentes 
necessidades orçamentais; convida a 
Comissão a clarificar a dimensão 
orçamental das iniciativas emblemáticas,
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

Or. en

Alteração 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Proposta de resolução
N.º 32

Proposta de resolução Alteração

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 

32. Destaca, além disso, que uma 
Estratégia Europa 2020 apenas pode ser 
credível se for acompanhada de um 
financiamento adequado; exorta a que o 
próximo QFP reflicta as ambições da 
Europa 2020 e solicita à Comissão e aos 
Estados-Membros que instituam um 
quadro de financiamento credível que 
assegure, em particular, o financiamento 
apropriado das suas iniciativas 
emblemáticas; entende, neste contexto, que 
as tarefas, os recursos e as 
responsabilidades devem ser claramente 
definidos e ser bem coordenados entre a 
União e os seus Estados-Membros; convida 
a Comissão a clarificar a dimensão 
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orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção 
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE;

orçamental das iniciativas emblemáticas, 
na medida em que estes planos de acção
prioritária dizem respeito a todas as 
políticas financiadas pelo orçamento da 
UE; convida a Comissão a clarificar, 
igualmente, que tipo de financiamento 
prevê conceder às Parcerias Europeias 
para a Inovação, a fim de assegurar a 
eficácia da sua acção;

Or. it

Alteração 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 32-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

32-A. Manifesta-se convicto de que a 
Estratégia Europa 2020 necessita de 
elementos suplementares com provas 
dadas e que ponham a UE em contacto 
directo com os seus cidadãos, gozando de 
visibilidade e com um impacto positivo 
imediato nas suas vidas; é essencial 
fornecer valor acrescentado imediato em 
toda a União, assim como, devido à sua 
natureza singular, perpetuar programas 
isolados para benefício da sociedade civil, 
de beneficiários que cooperem a nível 
regional e local, de jovens, de 
consumidores e de redes de protecção da 
saúde e do ambiente;

Or. en

Alteração 315
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Chama a atenção para o facto de o 
desenvolvimento de uma Estratégia Europa 

33. Chama a atenção para o facto de o 
desenvolvimento de uma Estratégia Europa 
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2020 com a duração de dez anos requer 
uma flexibilidade orçamental suficiente 
para assegurar que os meios orçamentais 
possam ser adaptados à evolução das 
circunstâncias e das prioridades;

2020 com a duração de dez anos requer 
uma flexibilidade orçamental suficiente 
para assegurar que os meios orçamentais 
possam ser adaptados à evolução das 
circunstâncias e das prioridades; salienta 
que a Estratégia Europa 2020 não pode 
ser tratada como a única referência 
política para o próximo QFP;

Or. pl

Alteração 316
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 33-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Um orçamento para apoiar a governação 
económica

33-A. Chama a atenção para o facto de a 
crise ter evidenciado o grande 
desequilíbrio estrutural que afecta a zona 
euro, em resultado do qual alguns 
Estados-Membros acumulam excedentes 
comerciais ao mesmo tempo que outros 
acumulam défices; a esta situação de 
desequilíbrio competitivo acrescem o 
efeito recessivo de uma política monetária 
exclusivamente preocupada com a 
inflação, assim como a natureza 
pró-cíclica do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento; por isso, está convicto de 
que a crise da dívida soberana no interior 
da zona euro só será definitivamente 
resolvida com uma governação 
económica que enfrente as suas causas 
estruturais e institucionais;

Or. pt

Alteração 317
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 33-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

33-B. Salienta a necessidade de serem 
tomadas medidas para impedir o emprego 
precário e aumentar a reintegração no 
mercado de trabalho, devendo ainda ser 
lançadas iniciativas para melhorar a 
integração dos jovens na vida activa e 
apoiar os trabalhadores mais velhos com 
medidas de promoção da saúde e 
aquisição de competências, em resposta 
aos desafios demográficos;

Or. de

Alteração 318
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 33-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-C. Apoia o objectivo de redução 
permanente do número de pessoas a viver 
em situação de pobreza ou em risco de 
pobreza na Europa e solicita que as 
medidas sejam dotadas de financiamento 
adequado, a fim de garantir a consecução 
efectiva do objectivo da Estratégia Europa 
2020;

Or. de

Alteração 319
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 33-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-D. Constata que o orçamento europeu 
e em particular as suas políticas de coesão 
e os fundos estruturais se revelaram, no 
contexto da crise económica e financeira, 
insuficientes para evitar o agravamento 
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das divergências entre países bem como 
das disparidades sociais no espaço 
europeu; convida a Comissão a 
apresentar uma comunicação sobre a 
complementaridade da dimensão europeia 
nas políticas sociais, com propostas que 
garantam um horizonte de convergência 
social a médio e longo prazo entre os 
cidadãos residentes na UE; 

Or. pt

Alteração 320
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 33-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-E. Considera ser necessária uma 
profunda alteração da PAC e da PCP, 
mas mantendo os seus valores globais, 
visando apoios à produção e ao 
investimento, à criação de emprego e à 
sustentabilidade económica, social e 
ambiental, o apoio às pequenas e médias 
explorações e empresas, às cooperativas e 
outras organizações sociais, tendo em 
conta a especificidade de cada 
Estado-Membro e a defesa da segurança e 
soberania alimentares e acabar com as 
subvenções à exportação; 

Or. pt

Alteração 321
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 33-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-E. Considera essencial aumentar as 
verbas para o Fundo de Coesão e os 
Fundos Estruturais, designadamente FSE 
e programas como o Programa Progresso 
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dando especial atenção ao emprego com 
direitos, à igualdade de direitos e 
oportunidades, à luta pela erradicação da 
pobreza; 

Or. pt

Alteração 322
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 33-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-G. Considera essencial garantir que 
em todas as rubricas orçamentais está 
presente a perspectiva da igualdade de 
género, valorizando apoios e investimento 
nesta área;

Or. pt

Alteração 323
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 33-H (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-H. Considera essencial aumentar 
apoios a investimentos em infra-
estruturas, equipamentos sociais, 
investigação, inovação e desenvolvimento;

Or. pt

Alteração 324
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 33-I (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-I. Considera essencial reduzir 
substancialmente as despesas militares e 
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de representação externa, incluindo 
também o Frontex;

Or. pt

Alteração 325
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 33-J (novo)

Proposta de resolução Alteração

33-J. Recorda que a moeda europeia foi 
criada sem que existisse uma verdadeira 
convergência económica entre os Estados 
dispostos a adoptá-la e na ausência de um 
orçamento da União suficientemente 
grande para uma moeda própria; 
considera que um orçamento dessa 
natureza obrigaria a que partes 
significativas das actuais despesas dos 
Estados-Membros fossem substituídas por 
despesas da União a partir dos seus 
próprios recursos orçamentais; considera 
que isso exigiria ainda os correspondentes 
acordos em termos de união política, para 
se criar coerência e convergência entre as 
políticas da União e as dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Destaca o facto de, a título do actual 
Mecanismo Europeu de Estabilização 
Financeira, um montante até 60 mil 
milhões de euros de garantias de 
empréstimos dever ser coberto pela 
margem existente entre o limite dos 
recursos próprios e as despesas anuais 

34. Destaca o facto de, a título do actual 
Mecanismo Europeu de Estabilização 
Financeira, que deixará de existir a partir 
de 2013, um montante até 60 mil milhões 
de euros de garantias de empréstimos dever 
ser coberto pela margem existente entre o 
limite dos recursos próprios e o limite 
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inscritas no orçamento; recorda as 
obrigações suplementares acordadas no 
contexto da assistência financeira a médio 
prazo aos Estados-Membros que não 
pertençam à zona euro, os quais devem 
encontrar-se cobertos pela mesma margem;

máximo do QFP geral; recorda as 
obrigações suplementares acordadas no 
contexto da assistência financeira a médio 
prazo aos Estados-Membros que não 
pertençam à zona euro, os quais devem 
encontrar-se cobertos pela mesma margem;

Or. en

Alteração 327
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 34

Proposta de resolução Alteração

34. Destaca o facto de, a título do actual 
Mecanismo Europeu de Estabilização 
Financeira, um montante até 60 mil 
milhões de euros de garantias de 
empréstimos dever ser coberto pela 
margem existente entre o limite dos 
recursos próprios e as despesas anuais 
inscritas no orçamento; recorda as 
obrigações suplementares acordadas no 
contexto da assistência financeira a médio 
prazo aos Estados-Membros que não 
pertençam à zona euro, os quais devem 
encontrar-se cobertos pela mesma margem;

34. Destaca o facto de, a título do actual 
Mecanismo Europeu de Estabilização 
Financeira, um montante até 60 mil 
milhões de euros de garantias de 
empréstimos dever ser coberto pela 
margem existente entre o limite dos 
recursos próprios e as despesas anuais 
inscritas no orçamento; recorda as 
obrigações suplementares acordadas no 
contexto da assistência financeira a médio 
prazo aos Estados-Membros que não 
pertençam à zona euro, os quais devem 
encontrar-se cobertos pela mesma margem; 
conclui que, na prática, isso seria 
praticamente impossível de atingir em 
caso de necessidade e que, por 
conseguinte, terá de ser concebido um 
mecanismo viável de intervenção do 
orçamento da UE no sistema de garantia;

Or. en

Alteração 328
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Exorta o "Semestre europeu" a 35. Exorta o "Semestre europeu" a 
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assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros e a melhorar a 
governação económica em benefício da 
zona do euro, reduzindo a necessidade de 
recorrer ao Mecanismo de Estabilização 
Financeira;

assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Exorta o "Semestre europeu" a 
assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros e a melhorar a 
governação económica em benefício da 
zona do euro, reduzindo a necessidade de 
recorrer ao Mecanismo de Estabilização 
Financeira;

35. Exorta o "Semestre europeu" a 
assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros de acordo com o 
princípio do método comunitário e a 
melhorar a governação económica em 
benefício da zona do euro, reduzindo a 
necessidade de recorrer ao Mecanismo de 
Estabilização Financeira; considera que o 
"Semestre europeu"deve centrar-se no 
reforço das sinergias entre os 
investimentos públicos nacionais e 
europeus;

Or. en

Alteração 330
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 35



PE462.729v03-00 72/121 AM\864450PT.doc

PT

Proposta de resolução Alteração

35. Exorta o "Semestre europeu" a 
assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros e a melhorar a 
governação económica em benefício da 
zona do euro, reduzindo a necessidade de 
recorrer ao Mecanismo de Estabilização 
Financeira;

35. Exorta o "Semestre europeu" a 
assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros, reduzindo a 
necessidade de recorrer ao Mecanismo de 
Estabilização Financeira;

Or. pl

Alteração 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 35

Proposta de resolução Alteração

35. Exorta o "Semestre europeu" a 
assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros e a melhorar a 
governação económica em benefício da 
zona do euro, reduzindo a necessidade de 
recorrer ao Mecanismo de Estabilização 
Financeira;

35. Exorta o "Semestre europeu" a 
assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros para melhorar a 
governação económica em benefício da 
zona do euro, reduzindo a necessidade de 
recorrer ao Mecanismo de Estabilização 
Financeira;

Or. en

Alteração 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 35
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Proposta de resolução Alteração

35. Exorta o "Semestre europeu" a 
assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros e a melhorar a 
governação económica em benefício da 
zona do euro, reduzindo a necessidade de 
recorrer ao Mecanismo de Estabilização 
Financeira;

35. Exorta o "Semestre europeu" a 
assegurar uma melhoria da coordenação 
das sinergias orçamentais entre a União e 
os Estados-Membros, por forma a reforçar 
o valor acrescentado europeu; exorta o 
"Semestre europeu" a reforçar também a 
coordenação económica entre os 
Estados-Membros e a melhorar a 
governação económica em benefício da 
zona do euro e dos Estados-Membros que 
desejem aderir a ela, reduzindo a 
necessidade de recorrer ao Mecanismo de 
Estabilização Financeira;

Or. en

Alteração 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Proposta de resolução
N.º 35-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

35-A. Insta à criação de uma Conferência 
Europeia de Governação Económica 
organizada segundo o modelo de 
convenção, que promova o reforço da 
coordenação e da supervisão da política 
económica, incluindo a harmonização da 
política fiscal; considera, neste contexto, 
que também devem ser analisadas novas 
fontes de receitas para o orçamento, 
instrumentos de financiamento criativos 
como um imposto sobre as transacções 
financeiras, euro-obrigações e 
obrigações-projecto, assim como a plena 
integração do Mecanismo Europeu de 
Estabilização no quadro jurídico da 
União;

Or. en

Alteração 334
Cornelis de Jong
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Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática 
necessária; considera que deve ser 
estabelecido um elo que viabilize uma 
eventual intervenção do orçamento da 
União no sistema de garantia e destaca as 
vantagens de ter em consideração o 
método da União; considera que tal 
poderá comportar uma modificação da 
decisão relativa aos recursos próprios;

36. Apoia a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização seja organizado 
após 2013 de uma forma puramente 
intergovernamental; 

Or. en

Alteração 335
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática 
necessária; considera que deve ser 
estabelecido um elo que viabilize uma 
eventual intervenção do orçamento da 
União no sistema de garantia e destaca as 
vantagens de ter em consideração o 
método da União; considera que tal 
poderá comportar uma modificação da 
decisão relativa aos recursos próprios;

36. Toma nota de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização será organizado 
após 2013 de uma forma puramente 
intergovernamental; 

Or. en
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Alteração 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária;
considera que deve ser estabelecido um 
elo que viabilize uma eventual 
intervenção do orçamento da União no 
sistema de garantia e destaca as 
vantagens de ter em consideração o 
método da União; considera que tal 
poderá comportar uma modificação da 
decisão relativa aos recursos próprios;

36. Toma nota de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização foi organizado 
após 2013 de uma forma puramente 
intergovernamental; salienta que uma 
abordagem intergovernamental não 
assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária;

Or. en

Alteração 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária;
considera que deve ser estabelecido um 
elo que viabilize uma eventual 
intervenção do orçamento da União no 
sistema de garantia e destaca as vantagens 
de ter em consideração o método da União;
considera que tal poderá comportar uma 
modificação da decisão relativa aos 

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária; 
destaca as vantagens de ter em 
consideração o método da União;
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recursos próprios;

Or. en

Alteração 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária;
considera que deve ser estabelecido um 
elo que viabilize uma eventual 
intervenção do orçamento da União no 
sistema de garantia e destaca as vantagens 
de ter em consideração o método da União;
considera que tal poderá comportar uma 
modificação da decisão relativa aos 
recursos próprios;

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária; 
destaca as vantagens de ter em 
consideração o método da União; considera 
que tal poderá comportar uma modificação 
da decisão relativa aos recursos próprios;

Or. en

Alteração 339
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta
que uma abordagem intergovernamental
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária;
considera que deve ser estabelecido um elo 
que viabilize uma eventual intervenção do 
orçamento da União no sistema de garantia 

36. Salienta que a abordagem 
intergovernamental no Mecanismo 
Europeu de Estabilização não assegura o 
controlo democrático e a responsabilização 
democrática necessária; considera que deve 
ser estabelecido um elo que viabilize uma 
eventual intervenção do orçamento da 
União no sistema de garantia o que implica 
uma mudança da atitude da UE;
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e destaca as vantagens de ter em 
consideração o método da União;
considera que tal poderá comportar uma 
modificação da decisão relativa aos 
recursos próprios;

Or. pt

Alteração 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática 
necessária; considera que deve ser 
estabelecido um elo que viabilize uma 
eventual intervenção do orçamento da
União no sistema de garantia e destaca as 
vantagens de ter em consideração o método 
da União; considera que tal poderá 
comportar uma modificação da decisão 
relativa aos recursos próprios;

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
não assegura o controlo democrático, a 
responsabilização democrática e a 
execução necessários; considera que deve 
ser estabelecido um elo que viabilize uma 
eventual intervenção do orçamento da 
União no sistema de garantia e destaca as 
vantagens de ter em consideração o método 
comunitário; considera que tal poderá 
comportar uma modificação da decisão 
relativa aos recursos próprios;

Or. en

Alteração 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 

36. Rejeita a ideia de que o Mecanismo 
Europeu de Estabilização deve ser 
organizado após 2013 de uma forma 
puramente intergovernamental; salienta 
que uma abordagem intergovernamental 
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não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária;
considera que deve ser estabelecido um elo 
que viabilize uma eventual intervenção do 
orçamento da União no sistema de garantia 
e destaca as vantagens de ter em 
consideração o método da União; considera 
que tal poderá comportar uma modificação 
da decisão relativa aos recursos próprios;

não assegura o controlo democrático e a 
responsabilização democrática necessária;
considera que deve ser estabelecido um elo 
que viabilize uma eventual intervenção do 
orçamento da União no sistema de garantia 
e destaca a necessidade de ter em 
consideração o método da União; considera 
que tal poderá comportar uma modificação 
da decisão relativa aos recursos próprios;

Or. en

Alteração 342
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 36-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-A. Considera que um nível de dívida 
pública próximo de 100 por cento do PIB 
em média na área do euro não pode ser 
reduzido para níveis credíveis, se os 
Estados não estiverem dispostos a 
renunciar a uma parte substancial das 
suas despesas nacionais e das políticas 
conexas; sem uma redução significativa 
dos níveis de endividamento, a crise da 
dívida prolongada acabará por se tornar 
uma crise estrutural do euro; no futuro, a 
simples limitação dos défices não será 
suficiente, pois a dívida continuará a 
crescer, embora a um ritmo mais lento 
Para a redução da dívida são necessários 
superávides orçamentais consequentes, 
que, na ausência de vantagens 
competitivas em relação a outras partes 
do mundo, os Estados europeus não 
conseguirão alcançar, muito menos 
manter. A única saída para esta situação 
difícil é uma mudança profunda das 
competências e das despesas da União nos 
domínios da política externa e de 
segurança, protecção das fronteiras, redes 
energéticas, infra-estruturas de 
transporte, cooperação para o 
desenvolvimento e investigação e 
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desenvolvimento;

Or. en

Alteração 343
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 36-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-B. Reitera que a soberania cambial 
deve assentar imperiosamente na 
soberania orçamental e económica; apela, 
por isso, a uma maior integração política 
da União, apoiada por um orçamento da 
UE com massa crítica suficiente para 
garantir um quadro orçamental robusto 
para a estabilidade permanente do euro; 
declara que um orçamento da UE com 
volume suficiente é o único factor que 
garantirá a estabilidade cambial e 
permitirá evitar incumprimentos de 
Estados a longo prazo, pois as operações 
de resgate de Estados não são uma opção 
viável e devem deixar de ser utilizadas no 
futuro; reitera que só um aumento 
estrutural do orçamento no próximo 
período de programação, financiado por 
recursos próprios e aplicado em 
simultâneo com a reorganização dos 
orçamentos nacionais, que permitirá uma 
consolidação orçamental credível graças 
à renúncia a despesas que deixam de ser 
necessárias (uma vez que as despesas a 
nível europeu são mais eficazes em 
domínios críticos), em vez da aplicação de 
austeridade social que é insustentável em 
democracia, proporcionará à área do euro 
e à UE a estabilidade orçamental 
necessária para ultrapassar a crise da 
dívida;

Or. en

Alteração 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson
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Proposta de resolução
N.º 36-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-C. Realça as diferenças consideráveis 
no acesso dos homens e das mulheres às 
estruturas económicas e às oportunidades 
para exercer poder sobre elas, uma vez 
que as mulheres estão sub-representadas 
nos processos de tomada de decisão no 
domínio da economia, incluindo a 
definição da política financeira, 
monetária, comercial e outras políticas 
económicas, assim como os sistemas 
fiscais e as regras de remuneração;

Or. en

Alteração 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo 
PPE

Proposta de resolução
N.º 36-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

Investigação e inovação

36-D. Considera que a UE deve 
concentrar as suas despesas em domínios 
que estimulem o crescimento económico e 
a competitividade, como a inovação e a 
I&D; manifesta-se convicto de que o 
incentivo à investigação, inovação e 
desenvolvimento contribuirá para 
encontrar respostas para os principais 
desafios sociais dos nossos tempos, 
nomeadamente as alterações climáticas, a 
utilização eficiente dos recursos, a saúde e 
o envelhecimento da população, a gestão 
urbana e a mobilidade, a alimentação e a 
água;

Or. en
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Alteração 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposta de resolução
N.º 36-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-E. Apoia a emissão de euro-obrigações 
como forma de gerir parte da dívida 
pública, tendo em conta o valor 
acrescentado europeu e as economias de 
escala que poderiam resultar desta 
iniciativa, contribuindo dessa forma para 
o reforço da liquidez e para fomentar o 
crescimento económico;

Or. el

Alteração 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 36-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

36-F. Toma nota das euro-obrigações, 
cada vez mais apontadas como um 
instrumento de gestão da dívida comum, e 
de todas as propostas e iniciativas 
recentes nesse sentido; exorta o Conselho 
Europeu e a Comissão a darem os sinais 
políticos necessários para a Comissão 
realizar uma análise de um futuro sistema 
de euro-obrigações, com vista a 
determinar as condições em que um 
sistema dessa natureza seria vantajoso 
para todos os Estados-Membros e para a 
área do euro na sua globalidade;

Or. en

Alteração 348
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 36-G (novo)
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Proposta de resolução Alteração

36-G. Insta à incorporação da 
identificação e do controlo das fronteiras 
terrestres e marítimas, bem como das 
fronteiras geográficas e económicas dos 
países da UE no pacto para o euro, de 
forma a proteger a produção europeia de 
produtos de contrabando que são 
importados de países do Leste com 
mão-de-obra intensiva.

Or. en

Alteração 349
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação;

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado público e privado na Europa 
para lograr o objectivo da Estratégia 
Europa 2020 de consagrar 3% do produto 
interno bruto (PIB) à investigação e 
desenvolvimento, a fim de levar a bom 
termo a criação do Espaço Europeu da 
Investigação e de uma União da Inovação;

Or. en

Alteração 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado, aos níveis europeu e nacional,
para lograr o objectivo da Estratégia 
Europa 2020 de consagrar 3% do produto 
interno bruto (PIB) à investigação e 
desenvolvimento, a fim de levar a bom 
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Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação;

termo a criação do Espaço Europeu da 
Investigação e de uma União da Inovação;

Or. en

Alteração 351
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação;

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020, a fim 
de levar a bom termo a criação do Espaço 
Europeu da Investigação e de uma União 
da Inovação;

Or. pl

Alteração 352
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação;

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação; com o agrupamento 
das despesas nacionais, o orçamento da 
UE poderia alcançar a massa crítica e a 
economia de escala necessária, reduzindo 
simultaneamente a sobreposição, a 
difusão e o desperdício de fundos muito 
necessários; manifesta-se firmemente 
convicto de que o principal esforço de 
investigação e inovação da UE deve ter 
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origem no orçamento da UE, o que 
também permitirá aos Estados-Membros
reduzir as suas necessidades nacionais de 
financiamento de I&D;

Or. en

Alteração 353
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação;

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo de consagrar 3% do produto 
interno bruto (PIB) à investigação e 
desenvolvimento, a fim de levar a bom 
termo a criação do Espaço Europeu da 
Investigação e de uma União da Inovação;
salienta ainda a necessidade de garantir a 
segurança no trabalho aos profissionais 
da investigação;

Or. pt

Alteração 354
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação;

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação; apela à Comissão, ao 
Conselho e ao Parlamento Europeu a que 
cheguem a acordo, com a maior brevidade 
possível, em relação a um roteiro 
específico para a realização deste 
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objectivo e faz referência ao enorme 
compromisso económico que lhe está 
associado, na ordem dos 120 mil milhões 
de euros, tanto para os orçamentos 
nacionais como para o orçamento da UE, 
e também para o sector privado;

Or. en

Alteração 355
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação;

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação; a este respeito, solicita 
à Comissão que crie um roteiro que 
defina prioridades para as despesas nos 
sectores de I&D em conformidade com o 
princípio do valor acrescentado europeu e 
com as prioridades da Estratégia Europa 
2020.

Or. en

Alteração 356
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 

37. Entende ser necessário um esforço 
concertado na Europa para lograr o 
objectivo da Estratégia Europa 2020 de 
consagrar 3% do produto interno bruto 
(PIB) à investigação e desenvolvimento, a 
fim de levar a bom termo a criação do 
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Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação;

Espaço Europeu da Investigação e de uma 
União da Inovação; considera que no 
próximo QFP deve haver uma maior 
concentração de recursos orçamentais 
nos domínios em que a UE pode ter uma 
significativa vantagem competitiva, como 
a produção de energia e as tecnologias da 
informação e da comunicação, de forma a 
que a Europa recupere a sua vantagem 
concorrencial;

Or. en

Alteração 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 37-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-A. Salienta que a iniciativa 
emblemática União da Inovação é, até à 
data, a tentativa mais importante e 
concreta de criar uma política de 
inovação europeia estratégica e integrada, 
cujo êxito está no entanto dependente da 
total cooperação dos Estados-Membros e 
da sua aplicação pelos mesmos, de apoio 
financeiro adequado por parte da União, 
dos Estados-Membros e de parceiros 
privados, assim como de um quadro 
regulamentar favorável, completo e 
estável a longo prazo;

Or. en

Alteração 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Proposta de resolução
N.º 37-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-B. Espera que as Parcerias Europeias 
para a Inovação, criadas pela iniciativa 
emblemática União da Inovação, recebam 
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o apoio adequado e assegurem uma 
ampla participação de todos os 
intervenientes; 

Or. it

Alteração 359
Jan Olbrycht

Proposta de resolução
N.º 37-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-C. Reconhece a importância das 
cidades para criar, atrair e reter os 
talentos altamente qualificados de que a 
Europa necessita para reforçar a sua 
vantagem concorrencial e fomentar a 
inovação; salienta a importância da 
inovação social e no sector público, a par 
da inovação tecnológica;

Or. en

Alteração 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 37-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

37-D. Salienta a necessidade de assegurar 
que a investigação de base tecnológica 
demonstre que contribui para a mitigação 
do problema das alterações climáticas e 
para a adaptação às mesmas, para a 
redução do uso de recursos energéticos 
não renováveis e para a redução da 
procura de energia, em especial nas 
economias altamente desenvolvidas da 
União Europeia;

Or. en

Alteração 361
Marta Andreasen
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Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento 
significativo das despesas correspondentes 
a partir de 2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada 
para os resultados e a eficácia a par de 
uma simplificação radical dos 
procedimentos de financiamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º Programa-
Quadro de Investigação; sublinha que este 
reforço das dotações deve fazer-se 
acompanhar de uma abordagem 
especificamente orientada para os 
resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

38. Toma nota da importância da 
investigação e da inovação para acelerar 
a transição para uma economia 
sustentável, e por isso salienta a
necessidade de reforçar, encorajar e 
garantir o financiamento da investigação e 
do desenvolvimento na União através do 
crescimento significativo das despesas 
correspondentes a partir de 2013, 
nomeadamente no 8.º Programa-Quadro de 
Investigação; sublinha que este reforço das 
dotações deve fazer-se acompanhar de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento; recorda que uma das 
principais dificuldades sentidas no 
domínio da investigação e da inovação na 
Europa é o facto de os resultados não 
chegarem eficazmente ao mercado; 
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salienta, a este respeito, a importância de 
uma boa cooperação entre os diferentes 
fundos, para se atingir aquele objectivo; 
solicita à Comissão que proceda aos 
ajustes necessários, para que os fundos 
pertinentes possam, sempre que 
necessário, complementar-se;

Or. en

Alteração 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º Programa-
Quadro de Investigação; sublinha que este 
reforço das dotações deve fazer-se 
acompanhar de uma abordagem 
especificamente orientada para os 
resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação, do desenvolvimento e da 
inovação na União através de um
crescimento das despesas correspondentes 
a partir de 2013, por exemplo no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação, mas 
com especial atenção às PME também no 
que diz respeito à política de coesão; 
sublinha que isto deve fazer-se acompanhar 
de uma simplificação radical dos 
procedimentos de financiamento;

Or. en

Alteração 364
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º Programa-

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento gradual das 
despesas correspondentes a partir de 2013, 
nomeadamente no 8.º Programa-Quadro de 
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Quadro de Investigação; sublinha que este 
reforço das dotações deve fazer-se 
acompanhar de uma abordagem 
especificamente orientada para os 
resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

Investigação; sublinha que este reforço das 
dotações deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

Or. en

Alteração 365
Gunnar Hökmark

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo, 
tendo em vista a duplicação das despesas 
correspondentes a partir de 2013, 
nomeadamente no 8.º Programa-Quadro de 
Investigação; sublinha que este reforço das 
dotações deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento e de um maior enfoque na 
investigação de excelência e de ponta;

Or. en

Alteração 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação, da inovação e do 
desenvolvimento na União através do 
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das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

crescimento significativo das despesas 
correspondentes a partir de 2013, 
nomeadamente no 8.º Programa-Quadro de 
Investigação; salienta que este reforço do
financiamento, idealmente através da 
duplicação do orçamento, deve promover 
o crescimento sustentável e a 
concorrência pela via da excelência; além 
disso, deve ser criada uma escala de 
excelência através de acções específicas 
para reforçar a capacidade de 
investigação e inovação na Europa; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento, que resultará numa maior 
disponibilidade de capital de risco, por 
exemplo, para as PME; sublinha a 
necessidade de isentar as PME de 
determinados requisitos administrativos, 
reduzindo desse modo a burocracia para 
as PME e incentivando a inovação 
através da simplificação do acesso a 
financiamento;

Or. en

Alteração 367
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações, que 
deve corresponder à duplicação dos 
valores do 7.º PQ, deve fazer-se 
acompanhar de uma abordagem 
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simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

especificamente orientada para os 
resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento, as quais devem ter como 
objectivo a eliminação dos entraves 
internos à concorrência e focar-se na 
vantagem concorrencial da investigação, 
inovação e desenvolvimento europeus 
face aos concorrentes externos;

Or. en

Alteração 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento; sublinha a importância de 
criar incentivos à comercialização dos 
produtos de I&D; insta à criação de 
condições para os institutos de 
investigação, as empresas e as 
organizações da sociedade civil de 
menores dimensões terem acesso a 
financiamento para I&D;

Or. en

Alteração 369
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 38
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Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º Programa-
Quadro de Investigação; sublinha que este 
reforço das dotações deve fazer-se 
acompanhar de uma abordagem 
especificamente orientada para os 
resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º Programa-
Quadro de Investigação; sublinha que este 
reforço das dotações deve fazer-se 
acompanhar de uma abordagem 
especificamente orientada para os 
resultados e a eficácia, de critérios de 
demonstração de mais sustentabilidade a 
par de uma simplificação radical dos 
procedimentos de financiamento;

Or. en

Alteração 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento; salienta que mais de um 
quarto do total dos fundos de coesão do 
período de programação actual se destina
a investimentos em I&D e inovação, e 
sublinha o papel catalisador que a política 
de coesão da UE pode desempenhar, neste 
âmbito, no próximo QFP, caso seja 
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continuada e reforçada;

Or. en

Alteração 371
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 38

Proposta de resolução Alteração

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento;

38. Sublinha a necessidade de reforçar, 
encorajar e garantir o financiamento da 
investigação e do desenvolvimento na 
União através do crescimento significativo 
das despesas correspondentes a partir de 
2013, nomeadamente no 8.º 
Programa-Quadro de Investigação; 
sublinha que este reforço das dotações 
deve fazer-se acompanhar de uma 
abordagem especificamente orientada para 
os resultados e a eficácia a par de uma 
simplificação radical dos procedimentos de 
financiamento, em especial tendo em vista 
estimular os esforços em matéria de I&D 
das PME;

Or. fi

Alteração 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo 
PPE

Proposta de resolução
N.º 38-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-A. Salienta a necessidade de 
simplificar o 8.º PQ, com vista a reduzir a 
burocracia e torná-lo mais acessível para
as PME de natureza comercial; sublinha, 
a este respeito, a necessidade de eliminar 
um grande número de categorias no 7.º 
PQ para as quais é canalizado 
financiamento e apostar num número 
mais reduzido de categorias mais 
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abrangentes, tornando assim o 8.º PQ
mais acessível em termos de âmbito; 
sugere, ainda, uma redução significativa 
do período que decorre entre a 
candidatura e a subvenção, a redução do 
número de relatórios periódicos sobre a 
situação financeira e a aposta num 
modelo novo e melhorado de equilíbrio 
entre o risco e o controlo; sublinha a 
necessidade de isentar as PME de 
determinados requisitos administrativos, 
reduzindo a burocracia para as PME e 
incentivando a inovação através da 
simplificação do acesso a financiamento;

Or. en

Alteração 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 38-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-B. Manifesta apreensão pela reduzida 
adesão da comunidade científica europeia 
aos fundos da UE e insta a Comissão a 
prosseguir com os seus esforços para 
conciliar a redução dos encargos 
administrativos e a simplificação do 
acesso ao financiamento para 
investigadores e PME com um controlo 
orçamental suficiente; saúda, neste 
contexto, a consulta realizada pela 
Comissão sobre as principais melhorias 
ao financiamento da UE para a 
investigação e a inovação, com vista a 
simplificar a participação, aumentar o 
impacto científico e económico, assim 
como melhorar a rentabilidade;

Or. en

Alteração 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler
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Proposta de resolução
N.º 38-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-C. Apela à criação de laços mais fortes 
entre a investigação básica e a inovação 
industrial, e entre a inovação e o processo 
de fabrico; entende que deve ser tida em 
consideração toda a cadeia de inovação, 
desde a investigação de fronteira ao 
desenvolvimento tecnológico, passando 
pela demonstração, divulgação e 
valorização dos resultados, assim como a 
rápida integração dos resultados da 
pesquisa nos mercados;

Or. en

Alteração 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 38-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-D. Solicita à Comissão que crie um 
quadro político único e global para apoiar 
e financiar a inovação com regras 
uniformes, para criar sinergias e fundir 
programas de apoio a I&D&I, sempre que 
possível, e para apoiar a inovação, através 
da canalização de fundos estruturais e de 
partes dos fundos da Política Agrícola 
Comum para a inovação e do incentivo ao 
reforço da participação do sector 
financeiro; recorda aos Estados-Membros
que devem consignar as receitas do RCLE 
a acções relacionadas com o clima e à 
inovação em matéria de eficiência na 
utilização de recursos;

Or. en

Alteração 376
Bas Eickhout
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Proposta de resolução
N.º 38-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-E. Critica o facto de actualmente 
serem canalizados mais fundos de 
investigação para a investigação da 
energia nuclear do que para a 
investigação de outras formas de energia; 
considera que as tecnologias de eficiência 
energética e energias renováveis devem 
continuar a constituir prioridades 
essenciais;

Or. en

Alteração 377
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 38-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-F. Deplora ainda que dos 50,5 mil 
milhões de euros do 7.º 
Programa-Quadro, apenas cerca de 1,9 
mil milhões de euros estejam destinados 
ao ambiente e às alterações climáticas, 
considerando que deveria haver um 
aumento considerável da quota-parte do 
financiamento para tecnologias de 
investigação e desenvolvimento, projectos 
de demonstração e apoio à eco-inovação 
em relação aos principais desafios sociais
dos nossos tempos, nomeadamente as 
alterações climáticas, a utilização
eficiente dos recursos, a saúde e o 
envelhecimento da população, a gestão 
urbana e a mobilidade sustentável, a 
alimentação e a água, a eficiência 
energética e a poupança de energia, 
nomeadamente para permitir o 
cumprimento das metas da UE em termos 
de alterações climáticas e consumo de 
energia;
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Or. en

Alteração 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 38-G (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-G. Observa que no 7.º 
Programa-Quadro, dotado de recursos no 
valor total de 53 mil milhões de euros, 
apenas 8,5 mil milhões de euros são 
gastos em investigação no domínio do 
ambiente; salienta que este valor é 
insuficiente, tendo em conta que a Europa 
enfrenta grandes desafios para proteger o 
ambiente e o clima, e que a posição de 
liderança da Europa no que se refere à 
tecnologia verde apenas poderá ser 
mantida, se a UE reforçar o 
financiamento à investigação no domínio 
do ambiente.

Or. en

Alteração 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Considera que não é apenas de 
subsídios que as empresas europeias 
inovadoras precisam, mas também de mais 
liberdade e de um melhor acesso ao 
financiamento; destaca, neste contexto, o
importante papel que o BEI deve 
desempenhar e considera, em particular, 
que os produtos permanentes de partilha de 
riscos oferecidos pelo BEI através do 
MFPR devem ser alargados;

39. Considera que não é apenas de 
subsídios que as empresas europeias 
inovadoras precisam, mas também de 
melhor legislação e de um melhor acesso 
ao financiamento; destaca, neste contexto, 
o importante papel que o BEI deve 
desempenhar e considera, em particular, 
que os instrumentos permanentes de 
partilha de riscos oferecidos pelo BEI 
através do MFPR devem ser alargados;

Or. en
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Alteração 380
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Considera que não é apenas de 
subsídios que as empresas europeias 
inovadoras precisam, mas também de mais 
liberdade e de um melhor acesso ao 
financiamento; destaca, neste contexto, o 
importante papel que o BEI deve 
desempenhar e considera, em particular, 
que os produtos permanentes de partilha de 
riscos oferecidos pelo BEI através do 
MFPR devem ser alargados;

39. Considera que não é apenas de 
subsídios que as empresas europeias 
inovadoras precisam, mas também de mais 
diversidade e de um melhor acesso à 
participação financeira e ao 
financiamento, desde subvenções, a 
empréstimos e a financiamento de capitais 
próprios; destaca, neste contexto, o 
importante papel que o BEI e o FEI devem
desempenhar e considera, em particular, 
que os produtos permanentes de partilha de 
riscos oferecidos pelo BEI através do 
MFPR devem ser alargados, em especial 
no apoio às PME;

Or. en

Alteração 381
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 39

Proposta de resolução Alteração

39. Considera que não é apenas de 
subsídios que as empresas europeias 
inovadoras precisam, mas também de mais 
liberdade e de um melhor acesso ao 
financiamento; destaca, neste contexto, o 
importante papel que o BEI deve 
desempenhar e considera, em particular, 
que os produtos permanentes de partilha de 
riscos oferecidos pelo BEI através do 
MFPR devem ser alargados;

39. Considera que não é apenas de 
subsídios que as empresas europeias 
inovadoras precisam, mas também de mais 
liberdade e de um melhor acesso ao 
financiamento; exorta a uma ligação mais 
forte entre a investigação fundamental e a 
inovação industrial; destaca, neste 
contexto, o importante papel que o BEI 
deve desempenhar e considera, em 
particular, que os produtos permanentes de 
partilha de riscos oferecidos pelo BEI 
através do MFPR devem ser alargados;

Or. en
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Alteração 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 39-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-A. Solicita aos Estados-Membros e à 
Comissão que criem, a nível nacional e 
europeu, condições propícias ao reforço 
do investimento em I&D por parte do 
sector privado; salienta a necessidade de 
melhoria das PPP neste domínio, 
nomeadamente reduzindo a burocracia e 
racionalizando os procedimentos 
existentes, mas também de criação de 
novas PPP com parceiros de diferentes 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 383
Reimer Böge, Marietta Giannakou, Ioannis Kasoulides, Danuta Maria Hübner, em 
nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 39-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

39-B. Concorda com a necessidade 
imperiosa de reforçar os laços entre a 
educação, a I&D e o emprego, como 
pré-requisito para aumentar a 
competitividade da União e para se atingir 
os objectivos políticos neste domínio; 
sugere, neste quadro, uma reforma 
radical do financiamento das 
universidades europeias no próximo 
período de programação;

Or. en

Alteração 384
Cornelis de Jong
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Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reconhece o papel desempenhado 
pelo Instituto Europeu da Inovação e da 
Tecnologia enquanto propulsor do 
crescimento e da competitividade 
sustentáveis da UE, mercê da promoção 
da inovação em posição de liderança 
mundial, e insta ao alargamento e ao 
adequado financiamento das 
comunidades de conhecimento e 
inovação; destaca a importância do 
Conselho Europeu da Investigação para 
proporcionar conhecimentos de ponta 
para os inovadores do futuro;

Suprimido

Or. en

Alteração 385
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reconhece o papel desempenhado 
pelo Instituto Europeu da Inovação e da 
Tecnologia enquanto propulsor do 
crescimento e da competitividade 
sustentáveis da UE, mercê da promoção 
da inovação em posição de liderança 
mundial, e insta ao alargamento e ao 
adequado financiamento das 
comunidades de conhecimento e 
inovação; destaca a importância do 
Conselho Europeu da Investigação para 
proporcionar conhecimentos de ponta 
para os inovadores do futuro;

Suprimido

Or. pt

Alteração 386
Marta Andreasen
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Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reconhece o papel desempenhado 
pelo Instituto Europeu da Inovação e da 
Tecnologia enquanto propulsor do 
crescimento e da competitividade 
sustentáveis da UE, mercê da promoção 
da inovação em posição de liderança 
mundial, e insta ao alargamento e ao 
adequado financiamento das 
comunidades de conhecimento e 
inovação; destaca a importância do 
Conselho Europeu da Investigação para 
proporcionar conhecimentos de ponta 
para os inovadores do futuro;

Suprimido

Or. en

Alteração 387
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reconhece o papel desempenhado pelo 
Instituto Europeu da Inovação e da 
Tecnologia enquanto propulsor do 
crescimento e da competitividade 
sustentáveis da UE, mercê da promoção da 
inovação em posição de liderança mundial, 
e insta ao alargamento e ao adequado 
financiamento das comunidades de 
conhecimento e inovação; destaca a 
importância do Conselho Europeu da 
Investigação para proporcionar 
conhecimentos de ponta para os inovadores 
do futuro;

40. Reconhece o potencial papel 
desempenhado pelo Instituto Europeu da 
Inovação e da Tecnologia enquanto 
propulsor do crescimento e da 
competitividade sustentáveis da UE, mercê 
da promoção da inovação em posição de 
liderança mundial, e insta ao alargamento e 
ao adequado financiamento das 
comunidades de conhecimento e inovação; 
destaca a importância do Conselho 
Europeu da Investigação para proporcionar 
conhecimentos de ponta para os inovadores 
do futuro;

Or. en

Alteração 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, em nome do Grupo ALDE
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Proposta de resolução
N.º 40

Proposta de resolução Alteração

40. Reconhece o papel desempenhado pelo 
Instituto Europeu da Inovação e da 
Tecnologia enquanto propulsor do 
crescimento e da competitividade 
sustentáveis da UE, mercê da promoção da 
inovação em posição de liderança mundial, 
e insta ao alargamento e ao adequado 
financiamento das comunidades de 
conhecimento e inovação; destaca a 
importância do Conselho Europeu da 
Investigação para proporcionar 
conhecimentos de ponta para os inovadores 
do futuro;

40. Reconhece o papel desempenhado pelo 
Instituto Europeu da Inovação e da 
Tecnologia enquanto propulsor do 
crescimento e da competitividade 
sustentáveis da UE, mercê da promoção da 
inovação em posição de liderança mundial, 
e insta ao alargamento e ao adequado 
financiamento das comunidades de 
conhecimento e inovação; destaca a 
importância do Conselho Europeu da 
Investigação para proporcionar 
conhecimentos de ponta para os inovadores 
do futuro e apoia as ideias de investigação 
de alto risco;

Or. en

Alteração 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 40-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-A. Apoia a necessidade de canalizar 
recursos do orçamento da UE para o 
investimento em grandes projectos de 
I&D com potencial para aumentar a 
competitividade da economia da UE; 
relembra que, em anos anteriores, o 
financiamento de grandes projectos 
implicou muitas vezes a reafectação de 
fundos de outros domínios de investigação 
e desenvolvimento; insta à elaboração de 
estratégias financeiras de longo prazo, 
para assegurar o financiamento para 
esses projectos através do recurso a 
instrumentos financeiros como as 
obrigações-projecto;

Or. en
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Alteração 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 40-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-B. Salienta que a inovação é uma das 
principais prioridades da Estratégia 
Europa 2020; sublinha, por isso, a 
importância específica do programa PCI e 
de iniciativas concretas através de 
empresas comuns no domínio das pilhas 
de combustível (Fuel Cell), do transporte 
aéreo (Clean sky), etc., e a importância 
das infra-estruturas de investigação;

Or. en

Alteração 391
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Recorda que as PME constituem 
propulsores essenciais do crescimento 
económico, da competitividade, da 
inovação e do emprego e reconhece o 
importante papel que desempenham para 
assegurar a recuperação e o relançamento 
da economia europeia; saúda, por 
conseguinte, a ênfase conferida pela 
Estratégia Europa 2020 à política 
industrial, nomeadamente no contexto da 
iniciativa emblemática “Uma política 
industrial para a era da globalização” e 
realça a necessidade de conferir mais 
atenção às medidas pertinentes para as 
PME no âmbito de outras iniciativas 
emblemáticas;

41. Recorda que as PME, incluindo as 
indústrias criativas e culturais, constituem
propulsores essenciais de desenvolvimento 
sustentável, do crescimento económico, da 
competitividade, da inovação e do emprego 
e reconhece o importante papel que 
desempenham para assegurar a 
recuperação e o relançamento de uma 
economia europeia sustentável; saúda, por 
conseguinte, a ênfase conferida pela 
Estratégia Europa 2020 à política 
industrial, nomeadamente no contexto da 
iniciativa emblemática “Uma política 
industrial para a era da globalização” e 
realça a necessidade de conferir mais 
atenção às medidas pertinentes para as 
PME no âmbito de outras iniciativas 
emblemáticas;

Or. en
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Alteração 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Recorda que as PME constituem 
propulsores essenciais do crescimento 
económico, da competitividade, da 
inovação e do emprego e reconhece o 
importante papel que desempenham para 
assegurar a recuperação e o relançamento 
da economia europeia; saúda, por 
conseguinte, a ênfase conferida pela 
Estratégia Europa 2020 à política 
industrial, nomeadamente no contexto da 
iniciativa emblemática “Uma política 
industrial para a era da globalização” e 
realça a necessidade de conferir mais 
atenção às medidas pertinentes para as 
PME no âmbito de outras iniciativas 
emblemáticas;

41. Recorda que as PME constituem 
propulsores essenciais do crescimento 
económico, da competitividade, da 
inovação e do emprego e reconhece o 
importante papel que desempenham para 
assegurar a recuperação e o relançamento 
da economia europeia; saúda, por 
conseguinte, a ênfase conferida pela 
Estratégia Europa 2020 à inovação e à 
política industrial, nomeadamente no 
contexto das iniciativas emblemáticas
“União da Inovação: transformar a
Europa para um mundo pós-crise” e
“Uma política industrial para a era da 
globalização” e realça a necessidade de 
conferir mais atenção às medidas 
pertinentes para as PME no âmbito de 
outras iniciativas emblemáticas;

Or. en

Alteração 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Recorda que as PME constituem 
propulsores essenciais do crescimento 
económico, da competitividade, da 
inovação e do emprego e reconhece o 
importante papel que desempenham para 
assegurar a recuperação e o relançamento 
da economia europeia; saúda, por 
conseguinte, a ênfase conferida pela 
Estratégia Europa 2020 à política 
industrial, nomeadamente no contexto da 
iniciativa emblemática “Uma política 

41. Recorda que as PME constituem 
propulsores essenciais do crescimento 
económico, da competitividade, da 
inovação e do emprego e reconhece o 
importante papel que desempenham para 
assegurar a recuperação e o relançamento 
da economia europeia; saúda, por 
conseguinte, a ênfase conferida pela 
Estratégia Europa 2020 à política 
industrial, nomeadamente no contexto da 
iniciativa emblemática “Uma política 
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industrial para a era da globalização” e 
realça a necessidade de conferir mais 
atenção às medidas pertinentes para as 
PME no âmbito de outras iniciativas 
emblemáticas;

industrial para a era da globalização” e 
realça a necessidade de conferir mais 
atenção às medidas pertinentes para as 
PME no âmbito de outras iniciativas 
emblemáticas, bem como de disponibilizar 
micro-financiamento para o arranque de 
pequenas empresas;

Or. en

Alteração 394
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 41

Proposta de resolução Alteração

41. Recorda que as PME constituem 
propulsores essenciais do crescimento 
económico, da competitividade, da 
inovação e do emprego e reconhece o 
importante papel que desempenham para 
assegurar a recuperação e o relançamento 
da economia europeia; saúda, por 
conseguinte, a ênfase conferida pela 
Estratégia Europa 2020 à política 
industrial, nomeadamente no contexto da 
iniciativa emblemática “Uma política 
industrial para a era da globalização” e 
realça a necessidade de conferir mais 
atenção às medidas pertinentes para as 
PME no âmbito de outras iniciativas 
emblemáticas;

41. Recorda que as PME constituem 
propulsores essenciais do crescimento 
económico, da competitividade, da 
inovação e do emprego e reconhece o 
importante papel que desempenham para 
assegurar a recuperação e o relançamento 
da economia europeia; saúda, por 
conseguinte, a ênfase conferida pela 
Estratégia Europa 2020 à política 
industrial, nomeadamente no contexto da 
iniciativa emblemática “Uma política 
industrial para a era da globalização” e 
realça a necessidade de conferir mais 
atenção às medidas pertinentes para as 
PME no âmbito de outras iniciativas 
emblemáticas e no quadro da futura 
política de coesão;

Or. en

Alteração 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, em nome do Grupo
PPE

Proposta de resolução
N.º 41-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

41-A. Sublinha que uma base industrial 
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competitiva, inovadora e diversificada é 
fundamental para a realização do 
objectivo de criar uma economia europeia 
competitiva, sustentável e inclusiva;

Or. en

Alteração 396
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, como o "Small Business Act" e 
nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de
Investigação;

Or. en

Alteração 397
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020 e salienta o seu papel fundamental 
na transição para uma economia com 
uma utilização eficiente dos recursos; 
requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 



PE462.729v03-00 108/121 AM\864450PT.doc

PT

ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

instrumentos destinados a incentivar o 
desenvolvimento de PME eco-inovadoras 
e favoráveis à introdução de soluções 
eco-inovadoras em todas as cadeias de 
valor das PME, nomeadamente o 
Programa de Competitividade e Inovação 
(PCI) e também através da utilização dos 
Fundos Estruturais; salienta ainda a 
necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação, e da criação de um portal de 
acesso único;

Or. en

Alteração 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI), através 
de um melhor entrosamento dos 
instrumentos comunitários e dos fundos 
destinados às PME no orçamento da UE; 
salienta ainda a necessidade de um maior 
acesso e adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação; solicita à Comissão que dê 
mais ênfase a instrumentos financeiros 
híbridos (“mezzanine”) na próxima 
geração de programas e que os apoie com 
fundos e mecanismos de partilha de 
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riscos;

Or. en

Alteração 399
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI), 
enquanto parte do novo fundo para a 
inovação e a sustentabilidade; salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento 
gradual dos instrumentos de garantia do 
PCI e do MFPR a título do Programa-
Quadro de Investigação;

Or. en

Alteração 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, em nome do 
Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI), bem 
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ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

como no quadro da política de coesão da 
UE; propõe um melhor entrosamento dos 
instrumentos comunitários e dos fundos 
destinados às PME no orçamento da UE;
salienta ainda a necessidade de um maior 
acesso e adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação; solicita à Comissão que dê 
mais ênfase a instrumentos financeiros 
híbridos (“mezzanine”) no próximo QFP 
e que os apoie com fundos e mecanismos 
de partilha de riscos;

Or. en

Alteração 401
Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI), desde 
que contribua para a criação de empregos 
“verdes”; salienta ainda a necessidade de 
um maior acesso e adaptação dos 
instrumentos de financiamento às 
necessidades das PME, nomeadamente 
através do alargamento dos instrumentos 
de garantia do PCI e do MFPR a título do 
Programa-Quadro de Investigação;

Or. en

Alteração 402
Paul Rübig
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Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); 
sublinha, por isso, a importância da 
execução em separado do Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); 
salienta ainda a necessidade de um maior 
acesso e adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

Or. en

Alteração 403
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de os pagamentos às 
PME serem efectuados com a maior 
brevidade possível, devendo o período de 
30 dias ser encarado como um padrão; 
salienta ainda a necessidade de um maior 
acesso e adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
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instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

Or. en

Alteração 404
Lorenzo Fontana

Proposta de resolução
N.º 42

Proposta de resolução Alteração

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME, 
nomeadamente através do alargamento dos 
instrumentos de garantia do PCI e do 
MFPR a título do Programa-Quadro de 
Investigação;

42. Exorta a que as PME e os empresários 
estejam no centro da Estratégia Europa 
2020; requer, por isso, um maior apoio, no 
próximo QFP, para todos os programas e 
instrumentos destinados a incentivar as 
PME, nomeadamente o Programa de 
Competitividade e Inovação (PCI); salienta 
ainda a necessidade de um maior acesso e 
adaptação dos instrumentos de 
financiamento às necessidades das PME 
(simplificação), nomeadamente através do 
alargamento dos instrumentos de garantia 
do PCI e do MFPR a título do 
Programa-Quadro de Investigação; salienta 
a necessidade de redução da burocracia, 
desde que se afigure compatível com os 
requisitos de controlo e verificação da 
execução dos instrumentos financeiros;

Or. it

Alteração 405
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 42-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

Relançamento do mercado único
42-A. Refere que a UE deve explorar 
integralmente o potencial de crescimento 
do mercado interno e concluir o mercado 
único, nomeadamente no domínio dos 
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serviços, dos transportes, da energia, das 
telecomunicações e da fiscalização do 
mercado, no espírito do relatório Monti;

Or. en

Alteração 406
Jürgen Creutzmann

Proposta de resolução
N.º 42-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

42-B. Exorta a uma aplicação ambiciosa e 
célere do Acto para o Mercado Único,
nomeadamente as suas principais 
prioridades, tendo em vista o 
relançamento e conclusão do mercado 
único, para que a Europa consiga atingir 
os objectivos da Estratégia Europa 2020 e 
sair da crise como uma economia de 
mercado social altamente competitiva;

Or. en

Alteração 407
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de conteúdos 
e conhecimentos, a chamada "quinta 
liberdade"; destaca a importância de 
assegurar a rápida execução da Agenda 
Digital da União e de prosseguir os 
esforços atinentes a um acesso permanente 
à banda larga fixa e móvel de alto débito 
por parte de todos os cidadãos até 2020, 
nomeadamente em regiões mais 
desfavorecidas;

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e no
reforço do papel das TIC e de normas 
abertas para inovações que fomentem a 
sustentabilidade e a eco-eficiência; 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de conteúdos 
e conhecimentos, a chamada "quinta 
liberdade"; destaca a importância de 
assegurar a rápida execução da Agenda 
Digital da União e de prosseguir os 
esforços atinentes a um acesso permanente 
à banda larga fixa e móvel de alto débito 
por parte de todos os cidadãos até 2020, 
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nomeadamente em regiões mais 
desfavorecidas;

Or. en

Alteração 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de conteúdos 
e conhecimentos, a chamada "quinta 
liberdade"; destaca a importância de 
assegurar a rápida execução da Agenda 
Digital da União e de prosseguir os 
esforços atinentes a um acesso permanente 
à banda larga fixa e móvel de alto débito 
por parte de todos os cidadãos até 2020, 
nomeadamente em regiões mais 
desfavorecidas;

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de conteúdos 
e conhecimentos, a chamada "quinta 
liberdade"; destaca a importância de 
assegurar a rápida execução da Agenda 
Digital da União e de prosseguir os 
esforços atinentes a um acesso permanente 
à banda larga fixa e móvel de alto débito 
por parte de todos os cidadãos residentes 
na UE até 2020, nomeadamente em 
regiões mais desfavorecidas, colmatando o 
fosso digital e melhorando o acesso de 
grupos desfavorecidos aos serviços;

Or. en

Alteração 409
Morten Løkkegaard

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de conteúdos 
e conhecimentos, a chamada "quinta 
liberdade"; destaca a importância de 
assegurar a rápida execução da Agenda 
Digital da União e de prosseguir os 
esforços atinentes a um acesso

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de conteúdos 
e conhecimentos, a chamada "quinta 
liberdade"; destaca a importância de 
assegurar a rápida execução da Agenda 
Digital da União, nomeadamente 
proporcionar a todos os europeus 
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permanente à banda larga fixa e móvel de 
alto débito por parte de todos os cidadãos 
até 2020, nomeadamente em regiões mais 
desfavorecidas;

velocidades de acesso à Internet 
superiores a 30 Mbps e ligações de acesso 
à Internet com velocidades superiores a 
100 Mbps a mais de 50% dos lares 
europeus até 2020, incluindo em regiões 
mais desfavorecidas;

Or. en

Alteração 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de 
conteúdos e conhecimentos, a chamada 
"quinta liberdade"; destaca a importância 
de assegurar a rápida execução da Agenda 
Digital da União e de prosseguir os 
esforços atinentes a um acesso permanente 
à banda larga fixa e móvel de alto débito 
por parte de todos os cidadãos até 2020, 
nomeadamente em regiões mais 
desfavorecidas;

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de ideias e 
conhecimentos, a chamada "quinta 
liberdade"; destaca a importância de 
assegurar a rápida execução da Agenda 
Digital da União e de prosseguir os 
esforços atinentes a um acesso permanente 
à banda larga fixa e móvel de alto débito 
por parte de todos os cidadãos até 2020, 
nomeadamente em regiões mais 
desfavorecidas;

Or. en

Alteração 411
Niki Tzavela

Proposta de resolução
N.º 43

Proposta de resolução Alteração

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e 
aplicação das TIC; frisa a necessidade de 
desenvolver a livre circulação de conteúdos 
e conhecimentos, a chamada "quinta 
liberdade"; destaca a importância de 
assegurar a rápida execução da Agenda 

43. Considera que a UE deve desempenhar 
um papel de liderança na criação e no 
reforço do papel das TIC, uma vez que as 
comunicações sobre a Agenda Digital, a 
Banda Larga, a União da Inovação e o 
Programa da Política do Espectro 
Radioeléctrico formam um amplo pacote; 
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Digital da União e de prosseguir os 
esforços atinentes a um acesso permanente 
à banda larga fixa e móvel de alto débito 
por parte de todos os cidadãos até 2020, 
nomeadamente em regiões mais 
desfavorecidas;

frisa a necessidade de desenvolver a livre 
circulação de conteúdos e conhecimentos; 
destaca a importância de assegurar a rápida 
execução da Agenda Digital da União e de 
prosseguir os esforços atinentes a um 
acesso permanente à banda larga de alto 
débito, seja terrestre - fixa e móvel - ou 
por satélite, por parte de todos os cidadãos 
e consumidores até 2020, nomeadamente 
em regiões mais desfavorecidas; bem como 
a promoção de iniciativas electrónicas que 
assegurem a rápida execução da agenda 
digital da UE;

Or. en

Alteração 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por 
satélite (Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste 
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

44. Toma nota de que todas as partes 
privadas se retiraram do programa 
Galileo e que os contribuintes passaram a 
assumir uma responsabilidade ilimitada; 
questiona, por conseguinte, a viabilidade
de um projecto de tão grande dimensão e
insiste simultaneamente em que para o 
programa de monitorização global do 
ambiente e da segurança e o Céu Único 
Europeu, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

Or. en

Alteração 413
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 44
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Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por 
satélite (Galileo e EGNOS), o programa 
de monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste 
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

44. Toma nota dos grandes projectos neste 
domínio: insiste em que, dado o prazo 
longo de realização que está associado a 
estes projectos e os níveis de investimento 
de capitais já consagrados aos mesmos, são 
necessários compromissos financeiros 
coerentes e suficientes ao longo dos 
períodos de programação financeira;

Or. pt

Alteração 414
Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste 
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste 
em que o financiamento pelo orçamento 
da UE deve ser limitado e se forem 
necessários recursos adicionais estes não 
devem ser financiados pela UE;

Or. en

Alteração 415
Damien Abad

Proposta de resolução
N.º 44
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Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio, no 
impulso de criação de uma genuína 
política industrial europeia assente em 
projectos práticos, com benefícios 
concretos para o público e as empresas, 
nomeadamente os sistemas globais 
europeus de navegação por satélite (Galileo 
e EGNOS), o programa GMES e o Céu 
Único Europeu; insiste em que, dado o 
prazo longo de realização que está 
associado a estes projectos e os níveis de 
investimento de capitais já consagrados aos 
mesmos, são necessários compromissos 
financeiros coerentes e suficientes ao longo 
dos períodos de programação financeira, de 
modo a satisfazer as necessidades técnicas 
dentro de um calendário que assegure a 
sua pertinência e viabilidade;

Or. en

Alteração 416
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o SESAR; insiste em que, 
dado o prazo longo de realização que está 
associado a estes projectos e os níveis de 
investimento de capitais já consagrados aos 
mesmos, são necessários compromissos 
financeiros coerentes e suficientes ao longo 
dos períodos de programação financeira, a 
fim de garantir o êxito da sua execução e 
os benefícios secundários e assegurar, 
especificamente, a aplicação do SESAR 
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como condição para a plena realização do 
céu único europeu;

Or. en

Alteração 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o SESAR, que permitirá a 
criação do Céu Único Europeu; insiste em 
que, dado o prazo longo de realização que 
está associado a estes projectos e os níveis 
de investimento de capitais já consagrados 
aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira; considera que o 
desenvolvimento da recém-criada política 
espacial europeia irá naturalmente exigir 
uma rubrica orçamental própria com 
dotações adequadas;

Or. en

Alteração 418
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
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segurança e o Céu Único Europeu; insiste
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

segurança e o Céu Único Europeu; toma 
nota do facto de todas as entidades 
privadas terem abandonado o programa 
Galileo, recaindo agora toda a 
responsabilidade sobre os contribuintes;
insiste em que, dado o prazo longo de 
realização que está associado a estes 
projectos e os níveis de investimento de 
capitais já consagrados aos mesmos, o 
financiamento proveniente do orçamento 
da UE deve ser limitado e, caso os custos 
aumentem, estas contribuições 
suplementares não devem ser feitas a 
partir do orçamento da UE;

Or. en

Alteração 419
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste
em que, dado o prazo longo de realização 
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira; salienta, no 
entanto, que o financiamento destes 
grandes projectos pelo orçamento da UE 
não deve prejudicar outros projectos e 
considera que a contribuição do 
orçamento da UE deve estar sujeita a um 
limite e que estes grandes projectos devem 
estar circunscritos numa (sub-)rubrica
específica;

Or. en
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Alteração 420
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 44

Proposta de resolução Alteração

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu; insiste
em que, dado o prazo longo de realização
que está associado a estes projectos e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos, são necessários 
compromissos financeiros coerentes e 
suficientes ao longo dos períodos de 
programação financeira;

44. Destaca a importância estratégica dos 
grandes projectos neste domínio: sistemas 
globais europeus de navegação por satélite 
(Galileo e EGNOS), o programa de 
monitorização global do ambiente e da 
segurança e o Céu Único Europeu;
lamenta o prazo longo de realização e os 
níveis de investimento de capitais já 
consagrados aos mesmos e insta a 
Comissão a abandonar estes projectos que 
constituem um desperdício de dinheiro 
dos contribuintes;

Or. en

Alteração 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 44-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

44-A. Sublinha que o Conselho referiu 
por diversas ocasiões que o sistema 
resultante do programa Galileo é um 
sistema civil sob controlo civil, ou seja, foi 
criado em conformidade com normas 
civis, baseadas em requisitos civis, e sob o 
controlo das instituições da União 
Europeia, não devendo por isso o sistema 
Galileo e, em particular, o serviço público 
regulado (PRS) ser utilizado para fins 
militares, nomeadamente em missões e 
operações da PESD;

Or. en


