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Alteração 861
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 84

Proposta de resolução Alteração

84. Salienta que a política externa da UE 
deve assentar nos princípios e valores em 
que se alicerça a União, nomeadamente a 
democracia, o respeito pelos direitos 
humanos e pelo Estado de Direito; reitera 
a necessidade de a União se dotar dos 
meios adequados para promover 
especificamente estes valores no mundo;

Suprimido

Or. en

Alteração 862
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner

Proposta de resolução
N.º 84

Proposta de resolução Alteração

84. Salienta que a política externa da UE 
deve assentar nos princípios e valores em 
que se alicerça a União, nomeadamente a 
democracia, o respeito pelos direitos 
humanos e pelo Estado de Direito; reitera a 
necessidade de a União se dotar dos meios 
adequados para promover especificamente 
estes valores no mundo;

84. Salienta que a política externa da UE 
deve assentar nos princípios e valores em 
que se alicerça a União, nomeadamente a 
democracia, a diversidade e o respeito 
pelos direitos humanos e pelo Estado de 
Direito, assim como as liberdades 
fundamentais e a protecção do ambiente; 
reitera a necessidade de a União se dotar 
dos meios mais adequados para promover 
especificamente estes valores no mundo; 
destaca a especial contribuição dada 
através do IEDDH, uma vez que 
possibilita o financiamento de projectos 
sem a aprovação dos países terceiros de 
acolhimento;
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Or. en

Alteração 863
Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 84

Proposta de resolução Alteração

84. Salienta que a política externa da UE 
deve assentar nos princípios e valores em 
que se alicerça a União, nomeadamente a 
democracia, o respeito pelos direitos 
humanos e pelo Estado de Direito; reitera a 
necessidade de a União se dotar dos meios 
adequados para promover especificamente 
estes valores no mundo;

84. Salienta que a política externa da UE 
deve assentar nos princípios e valores em 
que se alicerça a União, nomeadamente a 
consolidação da paz e a prevenção de 
conflitos, a democracia, o respeito pelos 
direitos humanos e pelo Estado de Direito; 
reitera a necessidade de a União se dotar 
dos meios adequados para promover 
especificamente estes valores no mundo;

Or. en

Alteração 864
Carl Haglund

Proposta de resolução
N.º 84

Proposta de resolução Alteração

84. Salienta que a política externa da UE 
deve assentar nos princípios e valores em 
que se alicerça a União, nomeadamente a 
democracia, o respeito pelos direitos 
humanos e pelo Estado de Direito; reitera a 
necessidade de a União se dotar dos meios 
adequados para promover especificamente 
estes valores no mundo;

84. Salienta que a política externa da UE 
deve assentar nos princípios e valores em 
que se alicerça a União, nomeadamente a 
democracia, o respeito pelos direitos 
humanos e pelo Estado de Direito; reitera a 
necessidade de a União se dotar dos meios 
adequados para promover especificamente 
estes valores no mundo e expandir a esfera 
da paz e da estabilidade na sua 
vizinhança;

Or. en
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Alteração 865
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 84-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

84-A. Entende que a UE deve assegurar 
um papel político proporcional ao apoio 
financeiro que presta;

Or. en

Alteração 866
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela 
transição para a democracia e a sua 
consolidação, pela boa governação e pelo 
respeito dos direitos do Homem, bem 
como para fazer face às fortes 
expectativas que decorrem da sua 
responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa dos 
Estados-Membros; salienta que não são 
necessários compromissos financeiros para 
a União; 

Or. en

Alteração 867
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Danuta Maria Hübner, Czesław Adam 
Siekierski
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Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos; além disso, manifesta a sua 
firme convicção de que quaisquer 
despesas nesta matéria devem estar 
sujeitas à condicionalidade, tendo em 
conta o nível de envolvimento do parceiro 
em questão, bem como os progressos por 
este realizados no cumprimento das 
obrigações até então assumidas;

Or. en

Alteração 868
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 

85. Considera que a UE tem uma especial 
responsabilidade na comunidade 
internacional pela promoção da 
segurança, da democracia e da 
prosperidade nos países vizinhos da 
Europa, onde o desenvolvimento 
económico e o progresso da estabilidade 
interessam directamente à UE; considera, 
pois, que o entabulamento de relações 
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pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

estreitas e frutuosas com os países vizinhos 
deve permanecer uma prioridade da agenda 
da política externa da União; salienta que 
são necessários compromissos financeiros 
mais substanciais para que a União esteja à 
altura dos desafios consideráveis 
representados pela transição para a 
democracia e a sua consolidação, pela boa 
governação e pelo respeito dos direitos do 
Homem, bem como para fazer face às 
fortes expectativas que decorrem da sua 
responsabilidade moral em relação aos seus 
vizinhos; toma nota dos ensinamentos 
retirados de anteriores problemas 
encontrados nos programas de 
vizinhança; considera que as regras da 
condicionalidade devem ser cumpridas e o 
financiamento concedido aos 
beneficiários sob condições específicas, 
como a melhoria do desenvolvimento 
democrático e da boa gestão orçamental, 
a redução do nível de corrupção e a 
capacidade de utilizar o apoio da UE de 
forma transparente, eficaz e responsável;

Or. en

Alteração 869
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, incluindo os direitos 
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face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

das mulheres, bem como para fazer face às 
fortes expectativas que decorrem da sua 
responsabilidade moral em relação aos seus 
vizinhos; entende, simultaneamente, que a 
utilização mais específica dos fundos é, no 
mínimo, tão importante como os níveis de 
financiamento; apela, por conseguinte, ao 
reforço do princípio da condicionalidade 
nos programas de ajuda da UE aos países 
vizinhos da União;

Or. en

Alteração 870
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem 
da sua responsabilidade moral em relação 
aos seus vizinhos;

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta, porém, que são necessárias a 
reavaliação das prioridades assim como a 
afectação dos recursos para que a União 
possa verdadeiramente estar à altura dos 
desafios consideráveis representados, 
nomeadamente, pela transição para a 
democracia e a sua consolidação, o Estado 
de Direito, pela boa governação e pelo 
respeito dos direitos do Homem na sua 
vizinhança;

Or. en

Alteração 871
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 85
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Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos; insiste, em especial, na 
necessidade de ajustamento e maior 
financiamento da Política Europeia de 
Vizinhança, tendo em conta os 
acontecimentos actuais e no intuito de 
promover melhor a paz, a liberdade e a 
segurança nos países e regiões parceiros;

Or. en

Alteração 872
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
sublinha, por isso, que o melhor 
funcionamento do Instrumento Europeu 
de Vizinhança e Parceria é de extrema 
importância para suprir as necessidades 
crescentes que se fazem sentir junto às 
fronteiras da UE; salienta que são 
necessários compromissos financeiros mais 
substanciais para que a União esteja à 
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sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

altura dos desafios consideráveis 
representados pela transição para a 
democracia e a sua consolidação, pela boa 
governação e pelo respeito dos direitos do 
Homem, bem como para fazer face às 
fortes expectativas que decorrem da sua 
responsabilidade moral em relação aos seus 
vizinhos;

Or. en

Alteração 873
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, incluindo os direitos 
das mulheres, bem como para fazer face às 
fortes expectativas que decorrem da sua 
responsabilidade moral em relação aos seus 
vizinhos;

Or. en

Alteração 874
Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 85
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Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela 
consolidação da paz e a prevenção de 
conflitos, pela transição para a democracia 
e a sua consolidação, pela boa governação 
e pelo respeito dos direitos do Homem, 
bem como para fazer face às fortes 
expectativas que decorrem da sua 
responsabilidade moral em relação aos seus 
vizinhos;

Or. en

Alteração 875
Carl Haglund

Proposta de resolução
N.º 85

Proposta de resolução Alteração

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia e a sua consolidação, 
pela boa governação e pelo respeito dos 
direitos do Homem, bem como para fazer 
face às fortes expectativas que decorrem da 
sua responsabilidade moral em relação aos 
seus vizinhos;

85. Considera que o entabulamento de 
relações estreitas e frutuosas com os países 
vizinhos deve permanecer uma prioridade 
da agenda da política externa da União; 
salienta que são necessários compromissos 
financeiros mais substanciais para que a 
União esteja à altura dos desafios 
consideráveis representados pela transição 
para a democracia, eleições justas e livres, 
e pela consolidação constitucional, pela 
boa governação e pelo respeito dos direitos 
do Homem, bem como para fazer face às 
fortes expectativas que decorrem da sua 
responsabilidade moral em relação aos seus 
vizinhos;
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Or. en

Alteração 876
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 85-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

85-A. Observa que a UE se está a 
aproximar de um novo alargamento, 
nomeadamente em direcção aos Balcãs 
Ocidentais; considera, por conseguinte, 
que é necessário financiar devidamente o 
Instrumento de Assistência de Pré-
Adesão, nos próximos anos, para preparar 
as futuras adesões; considera que o IPA 
deve apoiar prioritariamente as melhorias 
necessárias para que os países candidatos 
respeitem o acervo comunitário e 
facilitem a utilização dos fundos da UE 
em benefício da sociedade civil, dos 
parceiros sociais, das minorias, das ONG 
e do património cultural, bem como das 
autoridades locais e regionais;

Or. en

Alteração 877
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 85-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

85-B. Solicita que o próximo QFP tenha 
em conta os custos dos futuros 
alargamentos, isto é, a adesão da Croácia; 
pede, a este respeito, que se adopte uma 
abordagem realista face aos futuros 
alargamentos, que tome em consideração 
as implicações orçamentais, sobretudo em 
relação aos Balcãs Ocidentais; salienta a 
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necessidade de desenvolver modelos 
alternativos para uma aproximação 
gradual, como as parcerias estratégicas 
ou EEE+, que tenham em conta a 
capacidade de integração da UE;

Or. en

Alteração 878
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 85-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

85-C. Solicita uma reafectação da 
assistência financeira à democratização 
dos países vizinhos do Sul, a par da 
política europeia de vizinhança revista, 
que salienta a importância de colocar a 
ênfase na consolidação da democracia, no 
Estado de direito, no desenvolvimento 
social e económico sustentável e nos 
direitos humanos; considera que a maior 
atenção das políticas aos países vizinhos 
do Sul não deve prejudicar os 
compromissos a longo prazo assumidos 
com os países vizinhos do Leste;

Or. en

Alteração 879
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 85-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

85-D. Considera que as organizações da 
sociedade civil de países terceiros devem 
merecer mais atenção e apoio da política 
externa da União e que é necessário um 
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certo nível de flexibilidade no orçamento 
e, em especial, no Instrumento Europeu 
para a Democracia e os Direitos 
Humanos (IEDDH) para atingir esse 
objectivo;

Or. en

Alteração 880
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 86

Proposta de resolução Alteração

86. Salienta que a União deve adaptar 
sem demora a sua política em relação às 
potências mundiais emergentes e 
desenvolver com as mesmas novas 
parcerias estratégicas; saúda, por 
consequência, a proposta da Comissão 
relativa ao instrumento IPI+, salientando 
que este novo instrumento deve ter por 
finalidade geral a diminuição da APD 
transferida para estes países a favor da 
promoção de outras actividades de 
interesse mútuo;

Suprimido

Or. en

Alteração 881
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 86

Proposta de resolução Alteração

86. Salienta que a União deve adaptar sem 
demora a sua política em relação às 
potências mundiais emergentes e 
desenvolver com as mesmas novas 
parcerias estratégicas; saúda, por 

86. Salienta que a União deve adaptar sem 
demora a sua política em relação às 
potências mundiais emergentes e 
desenvolver com as mesmas novas 
parcerias estratégicas; propõe, a este 
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consequência, a proposta da Comissão 
relativa ao instrumento IPI+, salientando 
que este novo instrumento deve ter por 
finalidade geral a diminuição da APD 
transferida para estes países a favor da 
promoção de outras actividades de 
interesse mútuo;

respeito, a substituição do actual IPI por 
um novo instrumento político 
direccionado para actividades não 
relacionadas com a APD mas que se 
enquadram em domínios de interesse 
mútuo com estes países, incluindo a 
promoção de bens públicos globais como 
a luta contra as alterações climáticas, a 
biodiversidade e a cooperação nos 
domínios da cultura e do ensino superior;

Or. en

Alteração 882
María Muñiz De Urquiza

Proposta de resolução
N.º 86

Proposta de resolução Alteração

86. Salienta que a União deve adaptar sem 
demora a sua política em relação às 
potências mundiais emergentes e 
desenvolver com as mesmas novas 
parcerias estratégicas; saúda, por 
consequência, a proposta da Comissão 
relativa ao instrumento IPI+, salientando 
que este novo instrumento deve ter por 
finalidade geral a diminuição da APD 
transferida para estes países a favor da 
promoção de outras actividades de 
interesse mútuo;

86. Salienta que a União deve adaptar sem 
demora a sua política em relação às 
potências mundiais emergentes e 
desenvolver com as mesmas novas 
parcerias estratégicas; saúda, por 
consequência, a proposta da Comissão 
relativa ao instrumento IPI+, salientando 
que este novo instrumento deve ter por 
finalidade geral a diminuição da APD 
transferida para estes países a favor da 
promoção de outras actividades de 
interesse mútuo; considera que, devido a 
um conflito interinstitucional a respeito 
da base jurídica, 18 países da América 
Latina não beneficiaram do instrumento 
IPI+ e que o QFP deve prever uma 
solução definitiva para esse problema;

Or. en

Alteração 883
James Elles



PE462.732v04-00 16/140 AM\865598PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 86

Proposta de resolução Alteração

86. Salienta que a União deve adaptar sem 
demora a sua política em relação às 
potências mundiais emergentes e 
desenvolver com as mesmas novas 
parcerias estratégicas; saúda, por 
consequência, a proposta da Comissão 
relativa ao instrumento IPI+, salientando 
que este novo instrumento deve ter por 
finalidade geral a diminuição da APD 
transferida para estes países a favor da 
promoção de outras actividades de 
interesse mútuo;

86. Salienta que a União deve adaptar sem 
demora a sua política em relação às 
potências mundiais emergentes e 
desenvolver com as mesmas novas 
parcerias estratégicas; solicita que haja 
uma definição clara do objectivo, da 
direcção e do resultado dessas parcerias 
tendo em vista o próximo QFP; saúda, por 
consequência, a proposta da Comissão 
relativa ao instrumento IPI+, salientando 
que este novo instrumento deve ter por 
finalidade geral a diminuição da APD 
transferida para estes países a favor da 
promoção de outras actividades de 
interesse mútuo;

Or. en

Alteração 884
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 86-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

86-A. Entende que, atendendo aos 
crescentes desafios globais e às 
responsabilidades da União a nível 
mundial, nomeadamente face à actual 
evolução política no mundo árabe, se 
torna indispensável reestruturar os 
instrumentos financeiros externos da UE; 
defende, em consequência, uma 
reformulação e uma aplicação mais 
estratégica dos seus instrumentos 
externos, bem como o desenvolvimento de 
novas formas de cooperação e 
mecanismos de intervenção com os países 
parceiros, a fim de aumentar o impacto e 
a visibilidade da acção externa da UE, 
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concretizando também o objectivo global 
de maior consistência e coerência da 
acção externa da UE;

Or. en

Alteração 885
Elmar Brok

Proposta de resolução
N.º 86-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

86-B. Confirma o compromisso da UE em 
relação à parceria transatlântica com os 
EUA e o objectivo de um mercado 
transatlântico sem barreiras; considera 
que esse mercado deve servir de base a 
uma parceria transatlântica reforçada;

Or. en

Alteração 886
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 87

Proposta de resolução Alteração

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 
um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora 
deva ser dada mais ênfase a acções 
preventivas a longo prazo, nomeadamente 
através da execução dos programas 
geográficos que ofereçam uma maior 

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
os Estado-Membros; entende que o actual 
instrumento de estabilidade não deverá ser 
necessário no futuro, se forem impostas 
sanções em tempo útil a quem violar o 
pacto;
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flexibilidade em termos de reacção;

Or. en

Alteração 887
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Proposta de resolução
N.º 87

Proposta de resolução Alteração

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 
um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora deva 
ser dada mais ênfase a acções preventivas 
a longo prazo, nomeadamente através da 
execução dos programas geográficos que 
ofereçam uma maior flexibilidade em 
termos de reacção;

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 
um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora deva 
ser dada ênfase à resposta em situação de 
crise, à consolidação da paz e à prevenção 
e resolução de conflitos;

Or. en

Alteração 888
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 87

Proposta de resolução Alteração

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 
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um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora deva 
ser dada mais ênfase a acções preventivas a 
longo prazo, nomeadamente através da 
execução dos programas geográficos que 
ofereçam uma maior flexibilidade em 
termos de reacção;

um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora deva 
ser dada mais ênfase a acções preventivas a 
longo prazo, nomeadamente através da 
execução dos programas geográficos e um
maior enfoque na protecção civil e na 
assistência em caso de catástrofe;

Or. en

Alteração 889
Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 87

Proposta de resolução Alteração

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 
um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora deva 
ser dada mais ênfase a acções preventivas a 
longo prazo, nomeadamente através da 
execução dos programas geográficos que 
ofereçam uma maior flexibilidade em 
termos de reacção;

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 
um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora deva 
ser dada mais ênfase a acções preventivas a 
longo prazo, à consolidação da paz e à 
prevenção de conflitos, nomeadamente 
através da execução dos programas 
geográficos que ofereçam uma maior 
flexibilidade em termos de reacção;

Or. en

Alteração 890
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 87
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Proposta de resolução Alteração

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 
um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora deva 
ser dada mais ênfase a acções preventivas a 
longo prazo, nomeadamente através da 
execução dos programas geográficos que 
ofereçam uma maior flexibilidade em 
termos de reacção;

87. Recorda que a prevenção e a gestão de 
crises constituem grandes prioridades para 
a União Europeia; salienta, por isso, a 
necessidade de assegurar a existência de 
instrumentos eficazes e dotados de 
financiamento suficiente; entende que o 
actual instrumento de estabilidade constitui 
um importante meio de reacção imediata 
da União a situações de crise, embora deva 
ser dada mais ênfase a acções preventivas a 
longo prazo, incluindo a consolidação da 
paz e a prevenção de conflitos, 
nomeadamente através da execução dos 
programas geográficos que ofereçam uma 
maior flexibilidade em termos de reacção;

Or. en

Alteração 891
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 88

Proposta de resolução Alteração

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência;

88. Entende que embora a ajuda 
humanitária não deva ser esquecida, há 
que instituir controlos adequados da 
forma como os fundos são utilizados antes 
de se proceder ao pagamento de novas 
ajudas;

Or. en

Alteração 892
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 88
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Proposta de resolução Alteração

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência;

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência; realça a importância de 
desenvolver e melhorar os mecanismos 
europeus existentes no domínio da ajuda 
humanitária, em lugar de criar novos 
mecanismos a nível da UE;

Or. en

Alteração 893
Sabine Lösing

Proposta de resolução
N.º 88

Proposta de resolução Alteração

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência;

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência; sublinha que, apesar de as 
forças de protecção contra as catástrofes e 
crises civis não disporem actualmente de 
recursos ou infra-estruturas suficientes 
para responder de forma adequada e 
global a essas ocorrências, estas não 
devem levar à mobilização ou à 
transferência de forças militares no 
interior ou no exterior da UE; considera 
que, em vez disso, as forças de protecção 
devem ser dotadas dos recursos 
necessários para realizarem a sua missão 
de forma adequada num quadro 
exclusivamente civil;
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Or. en

Alteração 894
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 88

Proposta de resolução Alteração

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência;

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; constata que as 
catástrofes naturais tendem a tornar-se 
mais frequentes e a ter consequências 
mais devastadoras, enquanto os conflitos 
tenderão a deflagrar com mais frequência 
devido à luta por recursos como a 
energia, a água e as matérias-primas; 
considera, por conseguinte, que há 
necessidade de aumentar 
substancialmente o orçamento do 
Instrumento de Ajuda Humanitária e da
Reserva para Ajuda de Emergência nos 
próximos anos, de modo a evitar os 
pedidos pontuais anuais de financiamento 
suplementar por parte da Comissão 
Europeia; este orçamento deve 
permanecer independente, a fim de 
garantir a neutralidade da ajuda 
humanitária – dissociada de outras 
considerações ou interesses (por exemplo,  
geopolíticos;

Or. en

Alteração 895
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Proposta de resolução
N.º 88

Proposta de resolução Alteração

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
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lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência;

lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência; faz notar que, na resposta a 
uma catástrofe ou crise, a fase 
subsequente aos primeiros seis meses e 
antes do regresso aos programas normais 
de cooperação para o desenvolvimento 
não está adequadamente concebida nos 
actuais instrumentos de financiamento e, 
por isso, considera que se deve criar uma 
nova dotação de ajuda pós-humanitária 
específica para a reabilitação e a 
reconstrução, a qual deverá ser orientada 
para (o regresso a) uma cooperação para 
o desenvolvimento normal;

Or. en

Alteração 896
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Proposta de resolução
N.º 88

Proposta de resolução Alteração

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia; destaca a necessidade de 
assegurar a atribuição de dotações 
suficientes ao Instrumento de Ajuda 
Humanitária e à Reserva para Ajuda de 
Emergência;

88. Entende que a ajuda humanitária ocupa 
lugar cimeiro nas relações externas da 
União Europeia e pode ter incidência nas 
políticas de assuntos internos da UE; 
destaca a necessidade de assegurar a 
atribuição de dotações suficientes ao 
Instrumento de Ajuda Humanitária e à 
Reserva para Ajuda de Emergência;

Or. en

Alteração 897
Richard Ashworth
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Proposta de resolução
N.º 88-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

88-A. Sublinha a importância de 
colaborar estreitamente com os parceiros 
internacionais na avaliação das 
necessidades, a fim de assegurar uma 
distribuição adequada, eficaz, equitativa e 
flexível da ajuda;

Or. en

Alteração 898
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 88-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

88-B. Recorda a necessidade de uma 
rubrica orçamental específica para a 
ajuda humanitária, a fim de garantir a 
independência necessária e incondicional 
da ajuda humanitária em relação a outros 
domínios da política externa da UE; 
salienta que os fundos da ajuda 
humanitária devem ser aumentados e que 
esse financiamento se deve tornar mais 
flexível para conseguir responder 
adequadamente ao número crescente de 
crises e catástrofes naturais;

Or. de

Alteração 899
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 89
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Proposta de resolução Alteração

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para atingir os 
objectivos estratégicos enunciados na 
Estratégia Europa 2020; solicita à 
Comissão que apresente uma análise 
precisa das despesas administrativas para 
o período após 2013, tendo devidamente 
em conta os esforços de consolidação das 
finanças públicas, as novas missões e 
competências atribuídas à União por 
força do Tratado de Lisboa, bem como os 
ganhos de eficiência decorrentes de uma 
utilização óptima dos recursos humanos, 
em particular mercê de medidas de 
reafectação;

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para atingir os 
objectivos estratégicos de progresso social, 
pelo que se deve dar particular 
importância aos direitos dos 
trabalhadores, incluindo salários, no 
respeito pela dignidade de quem trabalha;

Or. pt

Alteração 900
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 89

Proposta de resolução Alteração

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para atingir os 
objectivos estratégicos enunciados na 
Estratégia Europa 2020; solicita à 
Comissão que apresente uma análise 
precisa das despesas administrativas para o 
período após 2013, tendo devidamente em 
conta os esforços de consolidação das 
finanças públicas, as novas missões e 
competências atribuídas à União por força 
do Tratado de Lisboa, bem como os ganhos 
de eficiência decorrentes de uma utilização 

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para atingir os 
objectivos estratégicos enunciados na 
Estratégia Europa 2020; solicita à 
Comissão que apresente uma análise 
precisa das despesas administrativas para o 
período após 2013, incluindo despesas 
futuras resultantes do actual sistema de 
pensões, tendo devidamente em conta os 
esforços de consolidação das finanças 
públicas, as novas missões e competências 
atribuídas à União por força do Tratado de 
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óptima dos recursos humanos, em 
particular mercê de medidas de 
reafectação;

Lisboa, bem como os ganhos de eficiência 
decorrentes de uma utilização óptima dos 
recursos humanos, em particular mercê de 
medidas de reafectação;

Or. en

Alteração 901
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 89

Proposta de resolução Alteração

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para atingir os 
objectivos estratégicos enunciados na 
Estratégia Europa 2020; solicita à 
Comissão que apresente uma análise 
precisa das despesas administrativas para o 
período após 2013, tendo devidamente em 
conta os esforços de consolidação das 
finanças públicas, as novas missões e 
competências atribuídas à União por força 
do Tratado de Lisboa, bem como os ganhos 
de eficiência decorrentes de uma utilização 
óptima dos recursos humanos, em 
particular mercê de medidas de 
reafectação;

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para procurar 
concretizar as aspirações que a Estratégia
Europa 2020, aparentemente esquecida 
do malogro da Estratégia de Lisboa, 
dignifica com a designação de 
“estratégia”; solicita à Comissão que 
apresente uma análise precisa das despesas 
administrativas projectadas para o período 
após 2013, tendo devidamente em conta os 
esforços de consolidação das finanças 
públicas, as novas missões e competências 
atribuídas à União por força do Tratado de 
Lisboa, bem como os alegados ganhos de 
eficiência decorrentes de uma alteração da 
utilização dos recursos humanos, em 
particular mercê de medidas de 
reafectação;

Or. en

Alteração 902
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 89
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Proposta de resolução Alteração

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para atingir os 
objectivos estratégicos enunciados na 
Estratégia Europa 2020; solicita à 
Comissão que apresente uma análise 
precisa das despesas administrativas para o 
período após 2013, tendo devidamente em 
conta os esforços de consolidação das 
finanças públicas, as novas missões e 
competências atribuídas à União por força 
do Tratado de Lisboa, bem como os ganhos 
de eficiência decorrentes de uma utilização 
óptima dos recursos humanos, em 
particular mercê de medidas de 
reafectação;

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável; solicita à 
Comissão que apresente uma análise 
precisa das despesas administrativas para o 
período após 2013, tendo devidamente em 
conta os esforços de consolidação das 
finanças públicas, as novas missões e 
competências atribuídas à União por força 
do Tratado de Lisboa, bem como os ganhos 
de eficiência decorrentes de uma utilização 
óptima dos recursos humanos, em 
particular mercê de medidas de 
reafectação;

Or. en

Alteração 903
James Elles

Proposta de resolução
N.º 89

Proposta de resolução Alteração

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para atingir os 
objectivos estratégicos enunciados na 
Estratégia Europa 2020; solicita à 
Comissão que apresente uma análise 
precisa das despesas administrativas para o 
período após 2013, tendo devidamente em 
conta os esforços de consolidação das 
finanças públicas, as novas missões e 
competências atribuídas à União por força 
do Tratado de Lisboa, bem como os ganhos 
de eficiência decorrentes de uma utilização 
óptima dos recursos humanos, em 

89. Entende que a existência de uma 
administração pública de elevada 
qualidade, a nível da União e a nível 
nacional, é indispensável para atingir os 
objectivos estratégicos enunciados na 
Estratégia Europa 2020; solicita à 
Comissão que apresente uma análise 
precisa das despesas administrativas para o 
período após 2013, tendo devidamente em 
conta os esforços de consolidação das 
finanças públicas, as novas missões e 
competências atribuídas à União por força 
do Tratado de Lisboa, bem como os ganhos 
de eficiência decorrentes de uma utilização 
óptima dos recursos humanos, em 
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particular mercê de medidas de 
reafectação;

particular mercê de medidas de reafectação 
e de novas tecnologias;

Or. en

Alteração 904
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 89-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

89-A. Faz notar que essa análise deve 
investigar a possibilidade de obter 
sinergias e, sempre que possível, 
poupanças, nomeadamente através de 
uma maior cooperação interinstitucional, 
da revisão, por parte de cada instituição, 
dos seus métodos de trabalho, de uma 
melhor separação das funções das 
instituições e agências, e que ela também 
deve ter em conta o impacto financeiro a 
médio e longo prazo dos regimes de 
pensões, as tendências de evolução etária 
e as disposições em matéria de 
aposentação, recrutamento e outros 
domínios estatutários aplicáveis ao 
pessoal que trabalha para as instituições 
da UE, tendo em conta a necessidade de 
assegurar a sustentabilidade a longo 
prazo;

Or. en

Alteração 905
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 89-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

89-B. Observa que, sendo 5,7% da 
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despesa total, os custos de administração 
constituem uma percentagem mais 
elevada da despesa do que nos 
Estados-Membros e, por conseguinte, 
espera que a análise da Comissão 
conduza à obtenção de poupanças para 
financiar as principais prioridades; 
solicita ao Conselho Europeu que 
autorize o Parlamento Europeu a optar 
por uma sede única em Bruxelas, o que 
permitira obter poupanças significativas 
no orçamento do Parlamento ao pôr fim à 
deslocação mensal a Estrasburgo; solicita 
que todas as instituições procedam a 
poupanças igualmente significativas;

Or. en

Alteração 906
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 89-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

89-C. Aponta para as poupanças 
significativas que se poderiam obter se o 
Parlamento Europeu tivesse uma única 
sede;

Or. en

Alteração 907
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 89-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

89-D. Entende que todas as despesas 
administrativas devem ser reunidas numa 
única rubrica relativa à administração e 
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que, não só a despesa administrativa total 
não deve exceder o seu nível actual, mas 
também que os esforços para obter 
poupanças nos custos administrativos, 
incluindo no Parlamento Europeu, devem 
permitir reduzir o orçamento 
administrativo global da UE; nesta 
perspectiva, exorta o Conselho a alterar o 
Tratado de modo a permitir que o 
trabalho do Parlamento Europeu se 
concentre numa única sede, assegurando 
também uma sede única para todas as 
novas agências europeias, incluindo as 
Autoridades Europeias de Supervisão, que 
o Comité Económico e Social seja abolido 
e que outras partes da administração da 
UE, como o Comité das Regiões, sejam 
profundamente reestruturadas;

Or. en

Alteração 908
Anneli Jäätteenmäki

Proposta de resolução
N.º 89-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

89-E. Considera que o Parlamento 
Europeu deve abandonar por completo as 
sessões mensais em Estrasburgo, uma vez 
que se podem encontrar melhores 
utilizações para os cerca de 200 milhões 
de euros por ano que o contribuinte 
europeu tem de pagar pelo local de 
trabalho do Parlamento Europeu em 
Estrasburgo;

Or. fi

Alteração 909
Cornelis de Jong
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Proposta de resolução
N.º 89-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

89-F. Solicita à Comissão e ao Conselho 
que reexaminem o nível dos salários e 
prestações dos funcionários da UE; 
considera que as funções dos 
funcionários públicos nacionais e da UE 
têm convergido crescentemente;

Or. en

Alteração 910
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 90

Proposta de resolução Alteração

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, 
neste contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;

Suprimido

Or. en

Alteração 911
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 90

Proposta de resolução Alteração

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, neste 

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve facilitar a continuidade da 
planificação e evitar as insuficiências do 
actual QFP, que não conseguiu 
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contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;

concretizar as prioridades políticas 
relacionadas com o Tratado de Lisboa, 
bem como outras iniciativas que ofereçam 
valor acrescentado da UE, permitindo que 
a UE satisfaça os seus compromissos e as 
expectativas dos seus cidadãos; fornecer 
fundos para iniciar a aplicação de novas 
competências previstas no Tratado de 
Lisboa e solucionar as insuficiências 
existentes, nomeadamente, na rubrica 1A 
"Competitividade, Crescimento e 
Emprego" e na rubrica 4 "Relações 
externas"; insiste, neste contexto, na 
necessidade de evitar mudanças radicais 
injustificadas e de consolidar e melhorar a 
estrutura actual;

Or. en

Alteração 912
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 90

Proposta de resolução Alteração

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, neste 
contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve facilitar a continuidade da 
planificação e a flexibilidade e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, neste 
contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;
reconhece, contudo, que a estrutura do 
QFP é, afinal, uma escolha arbitrária de 
agrupamento ou separação de certos 
domínios políticos e programas e que não 
é a estrutura mas sim o conteúdo dos 
programas e o seu financiamento que têm 
relevância para avaliar o contributo para 
a consecução dos objectivos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da Estratégia Europa 2020 da 
UE;
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Or. en

Alteração 913
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 90

Proposta de resolução Alteração

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, neste 
contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP;

Or. en

Alteração 914
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 90

Proposta de resolução Alteração

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, neste 
contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e garantir a 
flexibilidade dentro e entre rubricas, e 
evitar as insuficiências do actual QFP; 
salienta que as prioridades políticas 
devem ser identificadas a nível da UE, e 
que o orçamento deve ser depois 
designado em conformidade;

Or. en

Alteração 915
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE
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Proposta de resolução
N.º 90

Proposta de resolução Alteração

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, neste 
contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP, reforçando 
simultaneamente a visibilidade das 
prioridades políticas e orçamentais da UE 
para os cidadãos europeus; insiste, neste 
contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;

Or. en

Alteração 916
Jürgen Klute, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 90

Proposta de resolução Alteração

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, neste 
contexto, na necessidade de evitar 
mudanças radicais injustificadas e de 
consolidar e melhorar a estrutura actual;

90. Considera que a estrutura do próximo 
QFP deve ser realista, facilitar a 
continuidade da planificação e evitar as 
insuficiências do actual QFP; insiste, neste 
contexto, na necessidade de mudanças 
radicais;

Or. en

Alteração 917
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 91
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Proposta de resolução Alteração

91. Reitera que a referência política para 
o próximo QFP deve ser a Estratégia 
Europa 2020; considera, por conseguinte, 
que a estrutura deve reflectir e dar 
visibilidade política às dimensões do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da Estratégia Europa 2020; 
propõe, por conseguinte, que todas as 
políticas relacionadas com a Estratégia 
Europa 2020 sejam agrupadas numa 
única rubrica;

Suprimido

Or. en

Alteração 918
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 91

Proposta de resolução Alteração

91. Reitera que a referência política para 
o próximo QFP deve ser a Estratégia 
Europa 2020; considera, por conseguinte,
que a estrutura deve reflectir e dar 
visibilidade política às dimensões do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da Estratégia Europa 2020; 
propõe, por conseguinte, que todas as 
políticas relacionadas com a Estratégia 
Europa 2020 sejam agrupadas numa 
única rubrica;

91. Considera que a estrutura deve reflectir 
e dar visibilidade política às dimensões do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da Estratégia 2020;

Or. pt

Alteração 919
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 91
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Proposta de resolução Alteração

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar visibilidade 
política às dimensões do crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020; propõe, por 
conseguinte, que todas as políticas 
relacionadas com a Estratégia Europa 
2020 sejam agrupadas numa única 
rubrica;

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar alguma 
visibilidade política às dimensões do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da Estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 920
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 91

Proposta de resolução Alteração

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar visibilidade 
política às dimensões do crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020; propõe, por 
conseguinte, que todas as políticas 
relacionadas com a Estratégia Europa 
2020 sejam agrupadas numa única 
rubrica;

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar visibilidade 
política às dimensões do crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020; 

Or. pl

Alteração 921
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 91
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Proposta de resolução Alteração

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar visibilidade 
política às dimensões do crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020; propõe, por 
conseguinte, que todas as políticas 
relacionadas com a Estratégia Europa 2020 
sejam agrupadas numa única rubrica;

91. Reitera que uma referência política 
para o próximo QFP deve ser a Estratégia 
Europa 2020; reitera que a política de 
coesão, com o seu carácter horizontal, 
está a contribuir para todos os objectivos 
da Estratégia Europa 2020 da UE; 
considera, por conseguinte, que a estrutura 
deve reflectir e dar visibilidade política às 
dimensões do crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e da coesão 
económica, social e territorial da 
Estratégia Europa 2020; propõe, por 
conseguinte, que todas as políticas 
relacionadas com a Estratégia Europa 2020 
e a coesão sejam agrupadas numa única 
rubrica;

Or. en

Alteração 922
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 91

Proposta de resolução Alteração

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar visibilidade 
política às dimensões do crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020; propõe, por 
conseguinte, que todas as políticas 
relacionadas com a Estratégia Europa 2020 
sejam agrupadas numa única rubrica;

91. Reitera que a referência política 
principal para o próximo QFP deve ser a 
Estratégia Europa 2020; considera, por 
conseguinte, que a estrutura deve reflectir e 
dar visibilidade política às dimensões do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da Estratégia Europa 2020; 
propõe, por conseguinte, que todas as 
políticas relacionadas com a Estratégia 
Europa 2020 sejam agrupadas numa única 
rubrica;

Or. en
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Alteração 923
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.º 91

Proposta de resolução Alteração

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar visibilidade 
política às dimensões do crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020; propõe, por 
conseguinte, que todas as políticas 
relacionadas com a Estratégia Europa 2020 
sejam agrupadas numa única rubrica;

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar visibilidade 
política igualmente às dimensões do 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo da Estratégia Europa 2020; 
propõe, por conseguinte, que todas as 
políticas relacionadas com a Estratégia 
Europa 2020 sejam agrupadas numa única 
rubrica;

Or. en

Alteração 924
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 91

Proposta de resolução Alteração

91. Reitera que a referência política para o 
próximo QFP deve ser a Estratégia Europa 
2020; considera, por conseguinte, que a 
estrutura deve reflectir e dar visibilidade 
política às dimensões do crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo da 
Estratégia Europa 2020; propõe, por 
conseguinte, que todas as políticas 
relacionadas com a Estratégia Europa 
2020 sejam agrupadas numa única 
rubrica;

91. Considera que a referência política 
para o próximo QFP deve ser a Estratégia 
Europa 2020; considera, simultaneamente, 
que ela não é uma estratégia totalmente 
inclusiva que abranja todas as políticas da 
União, decide, por conseguinte, propor 
uma nova estrutura, que reflicta uma 
agenda política comum da UE, 
agrupando numa única rubrica todas as 
políticas internas e mantendo uma 
segunda rubrica para todas as políticas 
externas;

Or. en



AM\865598PT.doc 39/140 PE462.732v04-00

PT

Alteração 925
James Elles

Proposta de resolução
N.º 92

Proposta de resolução Alteração

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de três sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá 
igualmente favorecer uma melhor 
coordenação e aplicação das sinergias 
entre estas políticas; propõe, assim, uma 
sub-rubrica que inclua as políticas 
relacionadas com o conhecimento, uma 
segunda sub-rubrica que inclua as 
políticas relacionadas com a 
sustentabilidade e a eficácia dos recursos 
e uma terceira sub-rubrica dedicada à 
política de coesão, que reflicta o seu 
carácter horizontal e a sua contribuição 
para todos os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável;

Or. en

Alteração 926
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 92

Proposta de resolução Alteração

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
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financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de três sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá 
igualmente favorecer uma melhor 
coordenação e aplicação das sinergias 
entre estas políticas; propõe, assim, uma 
sub-rubrica que inclua as políticas 
relacionadas com o conhecimento, uma 
segunda sub-rubrica que inclua as 
políticas relacionadas com a 
sustentabilidade e a eficácia dos recursos 
e uma terceira sub-rubrica dedicada à 
política de coesão, que reflicta o seu 
carácter horizontal e a sua contribuição 
para todos os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, reduzir as actuais cinco 
rubricas para três: uma rubrica relativa a 
todas as despesas relacionadas com a 
Estratégia Europa 2020, uma rubrica 
relativa à Cidadania e às relações 
externas, e uma rubrica que inclua as 
despesas administrativas;

Or. en

Alteração 927
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 92

Proposta de resolução Alteração

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de três sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá igualmente 
favorecer uma melhor coordenação e 
aplicação das sinergias entre estas 
políticas; propõe, assim, uma sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com o 
conhecimento, uma segunda sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com a 
sustentabilidade e a eficácia dos recursos
e uma terceira sub-rubrica dedicada à 
política de coesão, que reflicta o seu 

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de quatro sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá igualmente 
favorecer uma melhor coordenação e 
aplicação das sinergias entre estas 
políticas; uma segunda sub-rubrica relativa 
ao desenvolvimento sustentável que 
inclua as políticas em matéria de 
ambiente, alterações climáticas, 
transporte e energia; e uma terceira sub-
rubrica dedicada à política de coesão, que 
reflicta o seu carácter horizontal e a sua 
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carácter horizontal e a sua contribuição 
para todos os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

contribuição para todos os objectivos da 
Estratégia Europa 2020 – assim como a 
política social; e uma quarta sub-rubrica 
que englobe as políticas da agricultura e 
das pescas;

Or. en

Alteração 928
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 92

Proposta de resolução Alteração

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de três sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá 
igualmente favorecer uma melhor 
coordenação e aplicação das sinergias 
entre estas políticas; propõe, assim, uma
sub-rubrica que inclua as políticas 
relacionadas com o conhecimento, uma 
segunda sub-rubrica que inclua as políticas 
relacionadas com a sustentabilidade e a 
eficácia dos recursos e uma terceira sub-
rubrica dedicada à política de coesão, que 
reflicta o seu carácter horizontal e a sua 
contribuição para todos os objectivos da 
Estratégia Europa 2020;

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, assim, uma 
rubrica que inclua as políticas relacionadas 
com o conhecimento, uma segunda rubrica
que inclua as políticas relacionadas com a 
sustentabilidade e a eficácia dos recursos e 
uma terceira rubrica dedicada à sociedade 
inclusiva, incluindo uma sub-rubrica para 
a política de coesão, que reflicta o seu 
carácter horizontal e a sua contribuição 
para todos os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

Or. en

Alteração 929
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer
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Proposta de resolução
N.º 92

Proposta de resolução Alteração

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de três sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá igualmente 
favorecer uma melhor coordenação e 
aplicação das sinergias entre estas 
políticas; propõe, assim, uma sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com o 
conhecimento, uma segunda sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com a 
sustentabilidade e a eficácia dos recursos e 
uma terceira sub-rubrica dedicada à 
política de coesão, que reflicta o seu 
carácter horizontal e a sua contribuição 
para todos os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020 e coesão, de três sub-rubricas 
referentes a políticas relacionadas, o que 
irá igualmente favorecer uma melhor 
coordenação e aplicação das sinergias entre 
estas políticas; propõe, assim, uma sub-
rubrica que inclua as políticas relacionadas 
com o conhecimento, uma segunda sub-
rubrica que inclua as políticas relacionadas 
com a sustentabilidade e a eficácia dos 
recursos e uma terceira sub-rubrica 
dedicada à política de coesão, que reflicta o 
seu carácter horizontal e a sua contribuição 
para todos os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

Or. en

Alteração 930
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Proposta de resolução
N.º 92

Proposta de resolução Alteração

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de três sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá igualmente 

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de três sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá igualmente 
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favorecer uma melhor coordenação e 
aplicação das sinergias entre estas 
políticas; propõe, assim, uma sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com o 
conhecimento, uma segunda sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com a 
sustentabilidade e a eficácia dos recursos e 
uma terceira sub-rubrica dedicada à 
política de coesão, que reflicta o seu 
carácter horizontal e a sua contribuição 
para todos os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

favorecer uma melhor coordenação e 
aplicação das sinergias entre estas 
políticas; propõe, assim, uma sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com o 
conhecimento e políticas sociais, uma 
segunda sub-rubrica que inclua as políticas 
relacionadas com a sustentabilidade e a 
eficácia dos recursos e uma terceira sub-
rubrica dedicada à política de coesão, que 
reflicta o seu carácter horizontal e a sua 
contribuição para todos os objectivos da 
Estratégia Europa 2020;

Or. en

Alteração 931
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 92

Proposta de resolução Alteração

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Europa 
2020, de três sub-rubricas referentes a 
políticas relacionadas, o que irá igualmente 
favorecer uma melhor coordenação e 
aplicação das sinergias entre estas 
políticas; propõe, assim, uma sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com o 
conhecimento, uma segunda sub-rubrica 
que inclua as políticas relacionadas com a 
sustentabilidade e a eficácia dos recursos e 
uma terceira sub-rubrica dedicada à 
política de coesão, que reflicta o seu 
carácter horizontal e a sua contribuição 
para todos os objectivos da Estratégia 
Europa 2020;

92. Está consciente, no entanto, da 
necessidade de as despesas se 
desenvolverem de forma ordenada e de as 
políticas com despesas avultadas serem 
dotadas de um quadro de planeamento 
financeiro estável; propõe, por 
conseguinte, a criação, na rubrica Política 
interna, de quatro sub-rubricas referentes 
a políticas relacionadas, o que irá 
igualmente favorecer uma melhor 
coordenação e aplicação das sinergias entre 
estas políticas; propõe, assim, uma sub-
rubrica que inclua as políticas relacionadas 
com o conhecimento, uma segunda sub-
rubrica dedicada à política de coesão, uma 
terceira sub-rubrica que inclua as políticas 
relacionadas com a sustentabilidade 
económica e a eficácia dos recursos, uma 
quarta sub-rubrica relativa à cidadania, 
que combinaria as sub-rubricas 3a 
(cidadania) e 3b (políticas de liberdade, 
segurança e justiça) do QFP 2007-2013 
numa única sub-rubrica, dadas as 
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dificuldades anteriormente 
experimentadas, que surgem quando 
vários programas bastante pequenos são 
reunidos numa pequena sub-rubrica;

Or. en

Alteração 932
Ivailo Kalfin, Ana Gomes, Kinga Göncz, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 92-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

92-A. Considera que alguns projectos 
grandes, em que as necessidades 
financeiras não puderam ser claramente 
determinadas desde o início, tendem a 
desviar fundos de projectos bem sucedidos 
de menor dimensão, dificultando a sua 
correcta execução; propõe, assim, que se 
crie na Rubrica 1 uma sub-rubrica 
específica para os projectos de grande 
dimensão, superiores a 1 milhar de 
milhões de euros de financiamento da 
UE, a fim de assegurar a elaboração de 
regimes de financiamento mais previsíveis 
e garantir a correcta execução tanto dos 
projectos grandes e visíveis como dos 
projectos mais pequenos;

Or. en

Alteração 933
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 92-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

92-B. Entende que o próximo QFP deve 
permitir manter os grandes projectos com 
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importância estratégica para a União; 
considera que o orçamento da UE deve 
dar uma contribuição fixa anual para 
esses projectos, a fim de assegurar a 
continuidade da planificação e a 
estabilidade da organização; considera 
que deve ser criada uma secção específica 
na sub-rubrica Desenvolvimento 
Sustentável para este efeito;

Or. en

Alteração 934
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 92-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

92-C. Solicita a protecção do programa 
Galileo numa subrubrica específica;

Or. en

Alteração 935
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 93

Proposta de resolução Alteração

93. Considera que, tendo em conta o 
carácter integrado da Estratégia Europa 
2020 e a fim de assegurar que os recursos 
orçamentais sejam devidamente alinhados 
com o desenvolvimento progressivo da 
Estratégia, é fundamental garantir um 
maior grau de flexibilidade entre as três 
sub-rubricas Europa 2020;

93. Considera que, tendo em conta o 
carácter integrado da Estratégia Europa 
2020 e a fim de assegurar que os recursos 
orçamentais sejam devidamente alinhados 
com o desenvolvimento progressivo da 
Estratégia, é fundamental garantir um 
maior grau de flexibilidade entre as três 
rubricas Europa 2020;

Or. en
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Alteração 936
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 93

Proposta de resolução Alteração

93. Considera que, tendo em conta o 
carácter integrado da Estratégia Europa 
2020 e a fim de assegurar que os recursos 
orçamentais sejam devidamente alinhados 
com o desenvolvimento progressivo da 
Estratégia, é fundamental garantir um 
maior grau de flexibilidade entre as três 
sub-rubricas Europa 2020;

93. Considera que, a fim de evitar as 
insuficiências acima mencionadas, 
enfrentar acontecimentos inesperados e 
aumentar a eficácias das despesas 
orçamentais deve ser assegurado um maior 
grau de flexibilidade entre as sub-rubricas 
e rubricas e dentro de cada uma delas, 
abaixo do limite máximo global do QFP; 
entende que, para aumentar a 
flexibilidade do QFP, também se deve 
estudar a possibilidade de criar uma 
margem distinta que sirva todas as 
rubricas, abaixo da margem global do 
QFP, a mobilizar no âmbito do processo 
orçamental anual, de acordo com as 
regras normais aplicáveis a este processo;

Or. en

Alteração 937
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 93

Proposta de resolução Alteração

93. Considera que, tendo em conta o 
carácter integrado da Estratégia Europa 
2020 e a fim de assegurar que os recursos 
orçamentais sejam devidamente alinhados 
com o desenvolvimento progressivo da 
Estratégia, é fundamental garantir um 
maior grau de flexibilidade entre as três 
sub-rubricas Europa 2020;

93. Preconiza que se preveja um maior 
grau de flexibilidade entre as três sub-
rubricas Europa 2020, que devem
satisfazer os requisitos das autorizações e 
das despesas, tendo em conta o carácter 
integrado da Estratégia Europa 2020 e a 
fim de assegurar que os recursos 
orçamentais sejam devidamente alinhados 
com o desenvolvimento progressivo da 
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Estratégia;

Or. it

Alteração 938
Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 93

Proposta de resolução Alteração

93. Considera que, tendo em conta o 
carácter integrado da Estratégia Europa 
2020 e a fim de assegurar que os recursos 
orçamentais sejam devidamente alinhados 
com o desenvolvimento progressivo da 
Estratégia, é fundamental garantir um 
maior grau de flexibilidade entre as três 
sub-rubricas Europa 2020;

93. Considera que, tendo em conta o 
carácter integrado da Estratégia Europa 
2020 e a fim de assegurar que os recursos 
orçamentais sejam devidamente alinhados 
com o desenvolvimento progressivo da 
Estratégia, é fundamental garantir um 
maior grau de flexibilidade entre as três 
sub-rubricas Europa 2020; sublinha que se 
deve garantir uma total transparência;

Or. en

Alteração 939
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Proposta de resolução
N.º 94

Proposta de resolução Alteração

94. Recorda as dificuldades que surgem 
quando uma série de programas pequenos 
são reunidos numa rubrica pequena; 
propõe, por conseguinte, que as sub-
rubricas 3 a) (cidadania) e 3 b) (políticas 
de liberdade, segurança e justiça) do QFP 
2007-2013 sejam combinadas numa única 
rubrica;

Suprimido

Or. en
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Alteração 940
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 94

Proposta de resolução Alteração

94. Recorda as dificuldades que surgem 
quando uma série de programas pequenos 
são reunidos numa rubrica pequena; 
propõe, por conseguinte, que as sub-
rubricas 3 a) (cidadania) e 3 b) (políticas 
de liberdade, segurança e justiça) do QFP 
2007-2013 sejam combinadas numa única 
rubrica;

Suprimido

Or. pt

Alteração 941
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 94

Proposta de resolução Alteração

94. Recorda as dificuldades que surgem 
quando uma série de programas pequenos 
são reunidos numa rubrica pequena; 
propõe, por conseguinte, que as sub-
rubricas 3 a) (cidadania) e 3 b) (políticas 
de liberdade, segurança e justiça) do QFP 
2007-2013 sejam combinadas numa única 
rubrica;

Suprimido

Or. en

Alteração 942
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 94
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Proposta de resolução Alteração

94. Recorda as dificuldades que surgem 
quando uma série de programas pequenos 
são reunidos numa rubrica pequena; 
propõe, por conseguinte, que as sub-
rubricas 3 a) (cidadania) e 3 b) (políticas de 
liberdade, segurança e justiça) do QFP 
2007-2013 sejam combinadas numa única 
rubrica;

94. Recorda as dificuldades que surgem 
quando uma série de programas pequenos 
são reunidos numa rubrica pequena; 
propõe, por conseguinte, que as sub-
rubricas 3 a) (cidadania) e 3 b) (políticas de 
liberdade, segurança e justiça) do QFP 
2007-2013 sejam colocadas na rubrica 
sociedade inclusiva;

Or. en

Alteração 943
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Proposta de resolução
N.º 94-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

94-A. Propõe que se mantenham as 
sub-rubricas relativas às políticas de 
liberdade, segurança e justiça e às 
políticas de cidadania como sub-rubricas 
específicas;

Or. en

Alteração 944
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação 
financeira a fim de estabelecer uma 
ligação para uma eventual intervenção do 
orçamento da UE no Mecanismo Europeu 
de Estabilidade após 2013; está 

Suprimido
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firmemente convencido de que uma 
abordagem meramente inter-
governamental não é suficiente e 
comprometeria o princípio da 
solidariedade colectiva;

Or. en

Alteração 945
James Elles

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação 
financeira a fim de estabelecer uma 
ligação para uma eventual intervenção do 
orçamento da UE no Mecanismo Europeu 
de Estabilidade após 2013; está 
firmemente convencido de que uma 
abordagem meramente inter-
governamental não é suficiente e 
comprometeria o princípio da 
solidariedade colectiva;

Suprimido

Or. en

Alteração 946
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação 
financeira a fim de estabelecer uma 
ligação para uma eventual intervenção do 
orçamento da UE no Mecanismo Europeu 
de Estabilidade após 2013; está 

Suprimido
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firmemente convencido de que uma 
abordagem meramente inter-
governamental não é suficiente e 
comprometeria o princípio da 
solidariedade colectiva;

Or. en

Alteração 947
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação 
financeira a fim de estabelecer uma 
ligação para uma eventual intervenção do 
orçamento da UE no Mecanismo Europeu 
de Estabilidade após 2013; está firmemente 
convencido de que uma abordagem 
meramente inter-governamental não é 
suficiente e comprometeria o princípio da 
solidariedade colectiva;

95. Considera que para melhorar a 
transparência, a visibilidade e a 
flexibilidade se deve incluir uma nova 
rubrica flexível a fim de estabelecer uma 
margem de reserva, que inclua todos os 
instrumentos de flexibilidade, as garantias 
ligadas às operações de concessão e de 
contracção de empréstimos – tornando 
também visíveis as linhas de crédito e as 
responsabilidades contingentes –, bem 
como as margens e autorizações não 
utilizadas transitadas, e criar uma ligação 
para uma eventual intervenção do 
orçamento da UE no Mecanismo Europeu 
de Estabilidade após 2013 ou para
programas de recuperação específicos, 
abrindo assim o caminho para que o 
orçamento da UE seja utilizado como um 
instrumento contra-cíclico num contexto 
macroeconómico mais vasto; está 
firmemente convencido de que uma 
abordagem meramente inter-
governamental não é suficiente e 
comprometeria o princípio da solidariedade 
colectiva;

Or. en
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Alteração 948
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação financeira 
a fim de estabelecer uma ligação para uma 
eventual intervenção do orçamento da UE 
no Mecanismo Europeu de Estabilidade 
após 2013; está firmemente convencido de 
que uma abordagem meramente inter-
governamental não é suficiente e 
comprometeria o princípio da solidariedade 
colectiva;

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação financeira 
a fim de estabelecer uma ligação para uma 
eventual intervenção do orçamento da UE 
no Mecanismo Europeu de Estabilidade 
após 2013 acima dos limites máximos do 
QFP e abaixo do limite máximo dos 
recursos próprios; está firmemente 
convencido de que uma abordagem 
meramente inter-governamental não é 
suficiente e comprometeria o princípio da 
solidariedade colectiva;

Or. en

Alteração 949
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação 
financeira a fim de estabelecer uma 
ligação para uma eventual intervenção do 
orçamento da UE no Mecanismo Europeu 
de Estabilidade após 2013; está 
firmemente convencido de que uma 
abordagem meramente inter-
governamental não é suficiente e 
comprometeria o princípio da solidariedade 
colectiva;

95. Convida à integração do Mecanismo 
Europeu de Estabilidade no orçamento da 
UE; está firmemente convencido de que 
uma abordagem meramente inter-
governamental não é suficiente e 
comprometeria o princípio da solidariedade 
colectiva;

Or. en
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Alteração 950
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 95

Proposta de resolução Alteração

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação financeira 
a fim de estabelecer uma ligação para uma 
eventual intervenção do orçamento da UE 
no Mecanismo Europeu de Estabilidade 
após 2013; está firmemente convencido de 
que uma abordagem meramente inter-
governamental não é suficiente e 
comprometeria o princípio da 
solidariedade colectiva;

95. Considera que se deve incluir uma 
nova rubrica sobre a governação financeira 
a fim de estabelecer uma ligação para uma 
eventual intervenção do orçamento da UE 
no Mecanismo Europeu de Estabilidade 
após 2013; 

Or. en

Alteração 951
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 95-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

95-A. Solicita, neste contexto, que a 
Comissão forneça informações 
exaustivas, resumindo os memorandos de 
entendimento e as condições de 
financiamento associadas ao apoio à 
balança de pagamentos e à assistência 
macrofinanceira a favor de países 
terceiros de modo a permitir uma melhor 
supervisão e um maior conhecimento da 
exposição anual do orçamento da UE 
relativamente aos compromissos 
assumidos;

Or. en
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Alteração 952
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 97-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

97-A. Solicita a criação no próximo QFP 
de uma rubrica 6 específica que conterá 
todas as despesas da UE que tenham 
lugar – na sequência de um processo 
intergovernamental – fora do âmbito do 
orçamento da UE; entende que estas 
informações, fornecidas anualmente, 
proporcionarão um panorama completo 
dos investimentos que os 
Estados-Membros decidam realizar a 
nível da UE;

Or. en

Alteração 953
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 97-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

97-B. Insta a Comissão a incluir 
informações pormenorizadas sobre a
parte das receitas do orçamento da UE no 
seu projecto de orçamento, tal como é 
transmitido à autoridade orçamental da 
UE; observa que a apresentação conjunta 
da parte das receitas e das despesas do 
orçamento é, de facto, prática corrente em 
todos os orçamentos nacionais; está 
firmemente convicto de que se manterá, 
assim, um debate permanente sobre o 
sistema de financiamento da União, ao 
mesmo tempo que se reconhece 
cabalmente que a autoridade orçamental 
não possui, neste momento, qualquer 
competência para propor alterações a esta 
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parte do orçamento;

Or. en

Alteração 954
Reimer Böge, Frank Engel, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 97-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

97-C. Sugere que o orçamento da UE 
deve identificar claramente – talvez num 
anexo – todos os investimentos realizados 
em cada domínio político da UE e 
provenientes de diferentes partes do 
orçamento da UE; entende, 
simultaneamente, que a Comissão 
também deve fornecer uma estimativa das 
necessidades de investimento previstas 
para toda a duração do período de 
programação;

Or. en

Alteração 955
James Elles

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Desenvolvimento sustentável

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

2. Sociedade do conhecimento

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, 
o mercado interno e as políticas sociais.
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1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.
1c. Coesão para o crescimento e o emprego 3. Coesão para o crescimento e o emprego

Incluindo a política de coesão 
(económica, social e territorial).
2. Cidadania 4. Cidadania

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e 
a justiça.
3. Uma Europa global 5. Uma Europa global

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.
4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.
5. Administração 6. Administração

Or. en

Alteração 956
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)
1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno.

1b. Desenvolvimento sustentável 2. Desenvolvimento sustentável

Incluindo a agricultura, as pescas, o Incluindo a agricultura, as pescas, o 
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ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

3. Sociedade inclusiva
1c. Coesão para o crescimento e o emprego 3a. Coesão económica, social e territorial
Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 3b. Cidadania
Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo, a agenda de política social, a 
igualdade, a luta contra a pobreza e a 
exclusão social, a cultura, a juventude, os 
meios de comunicação social, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça, os direitos fundamentais e a luta 
contra a discriminação.

3. Uma Europa global 4. Uma Europa global
Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica 5. Administração
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

6. Margem de reserva 
Incluindo o instrumento de flexibilidade, 
a reserva para ajuda de emergência, o 
fundo de solidariedade, as margens e 
autorizações não utilizadas transitadas, a 
margem de contingência, as garantias 
relativas às operações de concessão e de 
contracção de empréstimos, incluindo um 
link para o Mecanismo de Estabilidade 
Financeira.

5. Administração

Or. en

Alteração 957
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Riikka Manner, em nome do Grupo 
ALDE

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
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estrutura para o próximo QFP: estrutura para o próximo QFP:
1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno 

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo a agricultura, o desenvolvimento 
rural, as pescas, o ambiente, as alterações 
climáticas, a energia e as políticas de 
transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 2. Cidadania e relações externas
Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e 
a justiça.

2a. Liberdade, Segurança e Justiça

3. Uma Europa global 2b. Cultura, Juventude, Comunicação e 
Cidadania

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

2c. Acção externa, política de vizinhança 
e desenvolvimento

4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.
5. Administração 3. Administração

Or. en

Alteração 958
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Danuta Maria Hübner, Mathieu Grosch, 
Sophie Auconie, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Marco Scurria, Hermann 
Winkler, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula

Proposta de resolução
N.º 98
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Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno.

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Coesão para o crescimento, o emprego 
e o desenvolvimento sustentável

Incluindo a agricultura, as pescas, o
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Investimento na coesão (económica, 
social e territorial), políticas sociais, 
ambiente, alterações climáticas, políticas 
de transporte e energia.

1c. Coesão para o crescimento e o
emprego

1c. Segurança alimentar e gestão dos 
recursos naturais

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a agricultura e as pescas.

1d. Segurança alimentar e gestão dos 
recursos naturais
Incluindo as políticas da agricultura e das 
pescas. 

2. Cidadania 2. Cidadania

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica 4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

Or. en
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Alteração 959
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE 

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Europa 2020

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno 

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo o ambiente, as alterações 
climáticas, a energia e as políticas de 
transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a coesão (económica, social e 
territorial) e as políticas sociais.

1d. Segurança alimentar e gestão dos 
recursos naturais
Incluindo as políticas da agricultura e das 
pescas. 

2. Cidadania 2. Cidadania
Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global
Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica 4. Governação económica

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

6. Despesas da UE fora do âmbito do 
orçamento da UE 
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Or. en

Alteração 960
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Políticas internas:

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para um crescimento e 
um emprego coesivos

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida e o 
mercado interno 

1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.
1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1b. Coesão para o crescimento e o emprego

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

1c. Desenvolvimento económico 
sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

2. Cidadania 1d. Cidadania, liberdade, segurança e 
justiça

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 2. Políticas externas (uma Europa Global)
Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica
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Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.
5. Administração 3. Administração

Or. en

Alteração 961
Ivailo Kalfin, Kinga Göncz, Ana Gomes, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo o ambiente, as alterações 
climáticas, a energia e as políticas de 
transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego
Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

1d. Grandes projectos (financiamento 
superior a 1 milhar de milhões de euros 
de orçamento da UE)

2. Cidadania 2. Cidadania
Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global
Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.
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4. Governação económica 4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

Or. en

Alteração 962
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020) e coesão 
económica, social e territorial

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno.

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o 
emprego

1c. Coesão económica social e territorial

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão 

2. Cidadania 2. Cidadania e direitos fundamentais
Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, o diálogo 
civil, a igualdade e a não discriminação, a 
liberdade, a segurança e a justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global
Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.
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4. Governação económica 4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

Or. en

Alteração 963
Elisabeth Schroedter

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e a agenda política social, 
a igualdade e a luta contra a pobreza e a 
exclusão social.

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o 
emprego

1c. Coesão económica, social e territorial

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 2. Cidadania

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global

Incluindo a acção externa, as políticas de Incluindo a acção externa, as políticas de 
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vizinhança e de desenvolvimento. vizinhança e de desenvolvimento.
4. Governação económica 4. Governação económica

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

Or. en

Alteração 964
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego
Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 2. Cidadania

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.
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4. Governação económica 4. Governação económica

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.
5. Administração 5. Administração

Or. en

Alteração 965
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo o ambiente, as alterações 
climáticas, a energia e as políticas de 
transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 2. Cidadania
Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, os direitos 
fundamentais, a igualdade entre homens 
e mulheres e o combate à discriminação, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global
Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica 4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de Incluindo um link para o Mecanismo de 
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Estabilidade Financeira. Estabilidade Financeira.
5. Administração 5. Administração

Or. en

Alteração 966
Iratxe García Pérez 

Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais. 

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais. 

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego
Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 2. Cidadania
Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
igualdade dos géneros, a comunicação e a 
liberdade, a segurança e a justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global
Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica 4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

Or. es

Alteração 967
Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual
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Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte e 
turismo.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego
Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 2. Cidadania

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica 4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

Or. en

Alteração 968
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska
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Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno a juventude e as políticas 
sociais.

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a
energia e as políticas de transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego
Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 2. Cidadania

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a comunicação e a 
liberdade, a segurança e a justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica 4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

Or. en

Alteração 969
Herbert Reul
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Proposta de resolução
N.º 98

Proposta de resolução Alteração

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

98. Propõe, por conseguinte, a seguinte 
estrutura para o próximo QFP:

1. Um crescimento inteligente, sustentável 
e inclusivo (Europa 2020)

1. Um crescimento sustentável e inclusivo 
(Europa 2020)

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

1a. Conhecimento para o crescimento e o 
emprego

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais.

Incluindo a investigação e a inovação, a 
educação e a formação ao longo da vida, o 
mercado interno e as políticas sociais e a 
política energética.

1b. Desenvolvimento sustentável 1b. Desenvolvimento sustentável
Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas, a 
energia e as políticas de transporte.

Incluindo a agricultura, as pescas, o 
ambiente, as alterações climáticas e as 
políticas de transporte.

1c. Coesão para o crescimento e o emprego 1c. Coesão para o crescimento e o emprego
Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

Incluindo a política de coesão (económica, 
social e territorial).

2. Cidadania 2. Cidadania

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

Incluindo a cultura, a juventude, a 
comunicação e a liberdade, a segurança e a 
justiça.

3. Uma Europa global 3. Uma Europa global

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

Incluindo a acção externa, as políticas de 
vizinhança e de desenvolvimento.

4. Governação económica 4. Governação económica
Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

Incluindo um link para o Mecanismo de 
Estabilidade Financeira.

5. Administração 5. Administração

Or. de

Alteração 970
Cornelis de Jong
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Proposta de resolução
N.º 99

Proposta de resolução Alteração

99. Reitera a sua posição incluída na sua 
Resolução de 25 de Março de 2009 sobre 
a revisão intercalar do Quadro 
Financeiro Plurianual para 2007-20136, 
de que uma maior flexibilidade nas 
rubricas, e entre elas, é uma necessidade 
absoluta para a capacidade de 
funcionamento da União, não só para fazer 
face aos novos desafios, como também 
para facilitar o processo de tomada de 
decisão nas instituições;

99. Considera que uma maior flexibilidade 
nas rubricas, e entre elas, pode ser benéfica
para a capacidade de funcionamento da 
União, não só para fazer face aos novos 
desafios, como também para facilitar o 
processo de tomada de decisão nas 
instituições;

Or. en

Alteração 971
Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 99

Proposta de resolução Alteração

99. Reitera a sua posição incluída na sua 
Resolução de 25 de Março de 2009 sobre a 
revisão intercalar do Quadro Financeiro 
Plurianual para 2007-20136, de que uma 
maior flexibilidade nas rubricas, e entre 
elas, é uma necessidade absoluta para a 
capacidade de funcionamento da União, 
não só para fazer face aos novos desafios, 
como também para facilitar o processo de 
tomada de decisão nas instituições;

99. Reitera a sua posição incluída na sua 
Resolução de 25 de Março de 2009 sobre a 
revisão intercalar do Quadro Financeiro 
Plurianual para 2007-20136, de que uma 
maior flexibilidade nas rubricas, e entre 
elas, é uma necessidade absoluta para a 
capacidade de funcionamento da União, 
não só para fazer face aos novos desafios, 
como também para facilitar o processo de 
tomada de decisão nas instituições; 
sublinha, todavia, que se deve garantir 
uma total transparência;

Or. en

Alteração 972
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, em nome do Grupo S&D
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Proposta de resolução
N.º 100

Proposta de resolução Alteração

100. Salienta a necessidade de uma revisão 
intercalar que permita efectuar uma análise 
formal e um balanço do funcionamento do 
QFP; sublinha que, no futuro, a revisão 
intercalar deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
plena participação do Parlamento enquanto 
autoridade legislativa e orçamental; 
salienta que, caso a revisão defina que os 
limites máximos para o período restante 
não são adequados, há que prever a 
possibilidade de serem revistos;

100. No caso de o período do QFP 
exceder cinco anos, salienta a necessidade 
de uma revisão intercalar obrigatória que 
permita efectuar uma análise formal e um 
balanço do funcionamento do QFP; 
sublinha que, no futuro, a revisão intercalar 
deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
plena participação do Parlamento enquanto 
autoridade legislativa e orçamental; 
salienta que, caso a revisão defina que os 
limites máximos para o período restante 
não são adequados, há que prever a 
possibilidade de serem revistos;

Or. en

Alteração 973
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 100

Proposta de resolução Alteração

100. Salienta a necessidade de uma revisão 
intercalar que permita efectuar uma análise 
formal e um balanço do funcionamento do 
QFP; sublinha que, no futuro, a revisão 
intercalar deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
plena participação do Parlamento enquanto 
autoridade legislativa e orçamental; 
salienta que, caso a revisão defina que os 
limites máximos para o período restante
não são adequados, há que prever a 
possibilidade de serem revistos;

100. Salienta a necessidade de uma revisão 
intercalar que permita efectuar uma análise 
formal e um balanço do funcionamento do 
QFP; sublinha que, no futuro, a revisão 
intercalar deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
plena participação do Parlamento enquanto 
autoridade legislativa e orçamental; 
salienta que, caso a revisão defina que os 
limites máximos para o período restante 
não são adequados, exista a possibilidade 
de serem revistos;
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Or. en

Alteração 974
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 100

Proposta de resolução Alteração

100. Salienta a necessidade de uma revisão 
intercalar que permita efectuar uma análise 
formal e um balanço do funcionamento do 
QFP; sublinha que, no futuro, a revisão 
intercalar deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
plena participação do Parlamento enquanto 
autoridade legislativa e orçamental; 
salienta que, caso a revisão defina que os 
limites máximos para o período restante 
não são adequados, há que prever a 
possibilidade de serem revistos;

100. Salienta a necessidade de revisão 
intercalar quantitativa e não puramente 
qualitativa que permita efectuar uma 
análise formal e um balanço do 
funcionamento do QFP; sublinha que, no 
futuro, a revisão intercalar deve tornar-se 
numa obrigação juridicamente vinculativa, 
com um procedimento específico, 
consagrada no Regulamento do QFP, 
garantindo assim a plena participação do 
Parlamento enquanto autoridade legislativa 
e orçamental; salienta que, caso a revisão 
defina que os limites máximos para o 
período restante não são adequados, há que 
prever a possibilidade de serem revistos;

Or. en

Alteração 975
James Elles

Proposta de resolução
N.º 100

Proposta de resolução Alteração

100. Salienta a necessidade de uma revisão 
intercalar que permita efectuar uma análise 
formal e um balanço do funcionamento do 
QFP; sublinha que, no futuro, a revisão 
intercalar deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
plena participação do Parlamento enquanto 

100. Salienta a necessidade de uma revisão 
intercalar que permita efectuar uma análise 
formal e um balanço do funcionamento do 
QFP; sublinha que, no futuro, a revisão 
intercalar deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, incluindo um 
calendário acordado, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
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autoridade legislativa e orçamental; 
salienta que, caso a revisão defina que os 
limites máximos para o período restante 
não são adequados, há que prever a 
possibilidade de serem revistos;

plena participação do Parlamento enquanto 
autoridade legislativa e orçamental; 
salienta que, caso a revisão defina que os 
limites máximos para o período restante 
não são adequados, há que prever a 
possibilidade de serem revistos;

Or. en

Alteração 976
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 100

Proposta de resolução Alteração

100. Salienta a necessidade de uma revisão 
intercalar que permita efectuar uma análise 
formal e um balanço do funcionamento do 
QFP; sublinha que, no futuro, a revisão 
intercalar deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
plena participação do Parlamento enquanto 
autoridade legislativa e orçamental; 
salienta que, caso a revisão defina que os 
limites máximos para o período restante 
não são adequados, há que prever a 
possibilidade de serem revistos;

100. Salienta a necessidade de uma revisão 
intercalar que permita efectuar uma análise 
formal e um balanço do funcionamento do 
QFP; sublinha que, no futuro, a revisão 
intercalar deve tornar-se numa obrigação 
juridicamente vinculativa, com um 
procedimento específico, consagrada no 
Regulamento do QFP, garantindo assim a 
plena participação do Parlamento enquanto 
autoridade legislativa e orçamental; 

Or. en

Alteração 977
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 101

Proposta de resolução Alteração

101. Insiste em que o grau de flexibilidade 
efectivamente proporcionado pelo 

101. Insiste em que o grau de flexibilidade 
efectivamente proporcionado pelo 
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mecanismo de revisão depende da forma 
como é aplicado e que existe uma 
relutância geral por parte do Conselho em 
que seja utilizado; considera fundamental –
no caso de o ajustamento dos limites 
máximos de despesas continuar a ser uma 
opção realista – que os futuros mecanismos 
de revisão prevejam um procedimento 
simplificado para alterações com base num 
determinado limiar; apela, por outro lado,
à possibilidade de aumentar o limite 
máximo do QFP geral, que deverá ser
mantido;

mecanismo de revisão depende da forma 
como é aplicado e que existe uma 
relutância geral por parte do Conselho em 
que seja utilizado; considera fundamental –
no caso de o ajustamento dos limites 
máximos de despesas continuar a ser uma 
opção realista – que os futuros mecanismos 
de revisão prevejam um procedimento 
simplificado para alterações com base num 
determinado limiar; insiste, por outro lado, 
em que a possibilidade de aumentar o 
limite máximo do QFP geral seja mantida;

Or. en

Alteração 978
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 102-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

102-A. Considera que o actual sistema de 
flexibilidade para os actos legislativos tem 
funcionado suficientemente bem no 
presente QFP; solicita, por conseguinte, 
que o limiar de flexibilidade de 5% acima 
ou abaixo dos montantes fixados no 
âmbito do processo de co-decisão seja 
mantido no próximo QFP;

Or. en

Alteração 979
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 103 – travessão 2
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Proposta de resolução Alteração

– a possibilidade de transferir margens não 
utilizadas de um ano para outro – de novo, 
dentro de limites acordados;

– a possibilidade de transferir dotações 
para pagamentos e margens não utilizadas 
de um ano para outro – de novo, dentro de 
limites acordados;

Or. en

Alteração 980
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 103 – parágrafo 2

Proposta de resolução Alteração

insiste, porém, que estas propostas devem 
ser complementadas com uma maior 
flexibilidade entre as sub-rubricas;

insiste, porém, que estas propostas devem 
ser complementadas com flexibilidade 
entre as sub-rubricas e a possibilidade de 
cumulação de fundos de um ano para 
outro;

Or. en

Alteração 981
Reimer Böge, Othmar Karas, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 103-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

103-A. Está convencido de que as 
margens não utilizadas e os recursos 
anulados de um orçamento anual devem 
ser transferidos como um montante único 
para o orçamento do ano seguinte e 
constituir uma margem global a imputar 
às diversas rubricas segundo as suas 
necessidades estimadas; entende, por 
conseguinte, que as verbas afectadas ao 



AM\865598PT.doc 77/140 PE462.732v04-00

PT

orçamento da UE só devem ser gastas 
neste contexto e não devolvidas aos 
Estados-Membros, como actualmente 
acontece;

Or. en

Alteração 982
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 105

Proposta de resolução Alteração

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 
Flexibilidade, o Fundo Europeu de 
Ajustamento à o Globalização, o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, a 
Reserva para ajudas de urgência), que pode 
ser mobilizado numa base ad hoc, 
simplificando ainda mais a sua utilização 
e dotando-o de fundos suficientes, assim 
como através da eventual criação futura 
de novos instrumentos; salienta que a 
mobilização deste tipo de fontes adicionais 
de financiamento deve respeitar o método 
comunitário;

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 
Flexibilidade, o Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, a Reserva para ajudas de 
urgência), que pode ser mobilizado numa 
base ad hoc,

Or. en

Alteração 983
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 105

Proposta de resolução Alteração

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 
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Flexibilidade, o Fundo Europeu de 
Ajustamento à o Globalização, o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, a 
Reserva para ajudas de urgência), que pode 
ser mobilizado numa base ad hoc, 
simplificando ainda mais a sua utilização e 
dotando-o de fundos suficientes, assim 
como através da eventual criação futura de 
novos instrumentos; salienta que a 
mobilização deste tipo de fontes adicionais 
de financiamento deve respeitar o método 
comunitário;

Flexibilidade, o Fundo Europeu de 
Ajustamento à o Globalização, o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, a 
Reserva para ajudas de urgência), que pode 
ser mobilizado numa base ad hoc, 
simplificando ainda mais a sua utilização e 
dotando-o de fundos reforçados, assim 
como através da eventual criação futura de 
novos instrumentos, nomeadamente de 
uma margem para contingências; salienta 
que a mobilização deste tipo de fontes 
adicionais de financiamento deve respeitar 
o método comunitário;

Or. en

Alteração 984
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 105

Proposta de resolução Alteração

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 
Flexibilidade, o Fundo Europeu de 
Ajustamento à o Globalização, o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, a 
Reserva para ajudas de urgência), que pode 
ser mobilizado numa base ad hoc, 
simplificando ainda mais a sua utilização e 
dotando-o de fundos suficientes, assim 
como através da eventual criação futura de 
novos instrumentos; salienta que a 
mobilização deste tipo de fontes adicionais 
de financiamento deve respeitar o método 
comunitário;

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de instrumentos 
especiais (o Instrumento de Flexibilidade, 
o Fundo de Solidariedade da União 
Europeia, a Reserva para ajudas de 
urgência), que pode ser mobilizado numa 
base ad hoc, simplificando ainda mais a 
sua utilização e dotando-o de fundos 
suficientes, assim como através da eventual 
criação futura de novos instrumentos; 
salienta que a mobilização deste tipo de 
fontes adicionais de financiamento deve 
respeitar o método comunitário;

Or. en

Alteração 985
Barbara Matera
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Proposta de resolução
N.º 105

Proposta de resolução Alteração

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 
Flexibilidade, o Fundo Europeu de 
Ajustamento à o Globalização, o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, a 
Reserva para ajudas de urgência), que pode 
ser mobilizado numa base ad hoc, 
simplificando ainda mais a sua utilização e 
dotando-o de fundos suficientes, assim 
como através da eventual criação futura de 
novos instrumentos; salienta que a 
mobilização deste tipo de fontes adicionais 
de financiamento deve respeitar o método 
comunitário;

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 
Flexibilidade, o Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, a Reserva para ajudas de 
urgência), que pode ser mobilizado numa 
base ad hoc, simplificando ainda mais a 
sua utilização e dotando-o de fundos 
suficientes, assim como através da eventual 
criação futura de novos instrumentos; 
salienta que a mobilização deste tipo de 
fontes adicionais de financiamento deve 
respeitar o método comunitário;

Or. en

Alteração 986
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Proposta de resolução
N.º 105

Proposta de resolução Alteração

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 
Flexibilidade, o Fundo Europeu de 
Ajustamento à o Globalização, o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, a 
Reserva para ajudas de urgência), que pode 
ser mobilizado numa base ad hoc, 
simplificando ainda mais a sua utilização e 
dotando-o de fundos suficientes, assim 
como através da eventual criação futura de 
novos instrumentos; salienta que a 
mobilização deste tipo de fontes adicionais 
de financiamento deve respeitar o método 
comunitário;

105. Considera fundamental manter e 
melhorar o actual sistema de mecanismos 
de flexibilidade (o Instrumento de 
Flexibilidade, o Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, a Reserva para ajudas de 
urgência), que pode ser mobilizado numa 
base ad hoc, simplificando ainda mais a 
sua utilização e dotando-o de fundos 
suficientes, assim como através da eventual 
criação futura de novos instrumentos; 
salienta que a mobilização deste tipo de 
fontes adicionais de financiamento deve 
respeitar o método comunitário;
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Or. de

Alteração 987
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 105-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

105-A. Considera fundamental manter e 
melhorar o Instrumento de Flexibilidade 
e a Reserva para ajudas de urgências, que 
podem ser mobilizadas numa base ad hoc; 
salienta que a mobilização deste tipo de 
fontes adicionais de financiamento deve 
respeitar o método comunitário;

Or. pt

Alteração 988
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 105-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

105-B. Considera que o FEAG e o FSE 
da UE, indispensáveis para acorrerem a 
situações de emergência social e a 
catástrofes naturais, valem pela rapidez 
com que disponibilizam os seus recursos; 
observa que a redução da morosidade 
recomenda à "orçamentalização" destes 
dois instrumentos, sem prejuízo da 
decisão, caso a caso, e do 
acompanhamento parlamentar; 

Or. pt

Alteração 989
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE
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Proposta de resolução
N.º 105-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

105-C. Considera que o Fundo Europeu 
de Ajustamento à Globalização (FEG) 
tem sido eficaz no fornecimento de 
solidariedade e apoio da UE aos 
trabalhadores despedidos devido aos 
efeitos negativos da globalização e da 
crise económica e financeira mundial, 
devendo ser, por conseguinte, mantido no 
novo QFP; entende, contudo, que os 
procedimentos de execução do apoio do 
FGE são demasiado morosos e 
complexos, pelo que a ajuda da UE chega 
frequentemente aos trabalhadores 
afectados um ano ou mais após o seu 
despedimento; solicita à Comissão que 
proponha formas de simplificar e abreviar 
esses procedimentos no futuro;

Or. en

Alteração 990
Barbara Matera

Proposta de resolução
N.º 105-D (novo)

Proposta de resolução Alteração

105-D. Considera que o Fundo Europeu 
de Ajustamento à Globalização (FEG)
tem sido eficaz no fornecimento de 
solidariedade e apoio da UE aos 
trabalhadores despedidos devido aos 
efeitos negativos da globalização e da 
crise económica e financeira mundial; 
insiste que esse apoio deve ser mantido e 
melhorado no novo QFP;

Or. en
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Alteração 991
Barbara Matera

Proposta de resolução
N.º 105-E (novo)

Proposta de resolução Alteração

105-E. Reconhece, porém, que os 
procedimentos de execução do apoio do 
FGE são demasiado morosos e 
complexos, pelo que a ajuda da UE chega 
frequentemente aos trabalhadores 
afectados um ano ou mais após o seu 
despedimento; entende que só será 
possível melhorar significativamente esta 
situação se o FGE for integrado no 
orçamento da UE, evitando, assim, a 
actual necessidade de mobilização 
pontual do Fundo em relação a cada 
pedido;

Or. en

Alteração 992
Barbara Matera

Proposta de resolução
N.º 105-F (novo)

Proposta de resolução Alteração

105-F. Propõe, por conseguinte, uma 
integração do FGE no Fundo Social 
Europeu (FSE) sob a forma de uma 
reserva comunitária, que deve ser gerida 
pela Comissão para diminuir 
substancialmente a demora no pagamento 
dos fundos destinados a apoiar os 
trabalhadores; sublinha, contudo, a 
importância de manter o Parlamento 
Europeu adequadamente informado sobre 
a concessão desta ajuda, de forma 
oportuna e coerente e antes de as decisões 
de aprovação dos pedidos ao Fundo serem 
tomadas;
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Or. en

Alteração 993
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 106

Proposta de resolução Alteração

106. Considera que o instrumento de 
flexibilidade, que tem sido o mecanismo de 
flexibilidade mais utilizado, foi 
fundamental na medida em que permitiu 
uma maior flexibilidade; propõe que o 
montante inicial previsto para o 
instrumento de flexibilidade seja 
consideravelmente reforçado, 
acompanhado de um consequente 
aumento anual no período de vigência do 
QFP, e que se mantenha a possibilidade 
de transitar a parte do montante anual 
não utilizada até ao ano n+2;

106. Considera que o instrumento de 
flexibilidade, que tem sido o mecanismo de 
flexibilidade mais utilizado, foi 
fundamental na medida em que permitiu 
uma maior flexibilidade; 

Or. en

Alteração 994
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 106

Proposta de resolução Alteração

106. Considera que o instrumento de 
flexibilidade, que tem sido o mecanismo de 
flexibilidade mais utilizado, foi 
fundamental na medida em que permitiu 
uma maior flexibilidade; propõe que o 
montante inicial previsto para o 
instrumento de flexibilidade seja 
consideravelmente reforçado, 
acompanhado de um consequente 
aumento anual no período de vigência do 
QFP, e que se mantenha a possibilidade 

106. Considera que o instrumento de 
flexibilidade, que tem sido o mecanismo de 
flexibilidade mais utilizado, foi 
fundamental na medida em que permitiu 
uma maior flexibilidade; 
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de transitar a parte do montante anual 
não utilizada até ao ano n+2;

Or. en

Alteração 995
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 106

Proposta de resolução Alteração

106. Considera que o instrumento de 
flexibilidade, que tem sido o mecanismo de 
flexibilidade mais utilizado, foi 
fundamental na medida em que permitiu 
uma maior flexibilidade; propõe que o 
montante inicial previsto para o 
instrumento de flexibilidade seja 
consideravelmente reforçado, 
acompanhado de um consequente 
aumento anual no período de vigência do 
QFP, e que se mantenha a possibilidade 
de transitar a parte do montante anual 
não utilizada até ao ano n+2;

106. Considera que o instrumento de 
flexibilidade, que tem sido o mecanismo de 
flexibilidade mais utilizado, foi 
fundamental na medida em que permitiu 
uma maior flexibilidade; 

Or. pt

Alteração 996
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 106

Proposta de resolução Alteração

106. Considera que o instrumento de 
flexibilidade, que tem sido o mecanismo de 
flexibilidade mais utilizado, foi 
fundamental na medida em que permitiu 
uma maior flexibilidade; propõe que o 
montante inicial previsto para o 
instrumento de flexibilidade seja 

106. Considera que o instrumento de 
flexibilidade, que tem sido o mecanismo de 
flexibilidade mais utilizado, foi 
fundamental na medida em que permitiu 
uma maior flexibilidade; propõe que o 
montante inicial previsto para o 
instrumento de flexibilidade seja 
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consideravelmente reforçado, 
acompanhado de um consequente aumento 
anual no período de vigência do QFP, e 
que se mantenha a possibilidade de 
transitar a parte do montante anual não 
utilizada até ao ano n+2;

consideravelmente reforçado, 
acompanhado de um consequente aumento 
anual no período de vigência do QFP, e 
que se mantenha a possibilidade de 
transitar a parte do montante anual não 
utilizada até ao ano n+3;

Or. en

Alteração 997
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 108

Proposta de resolução Alteração

108. Salienta que a escolha da duração do
próximo QFP deverá ter devidamente em 
conta, por um lado, as suas
consequências para os ciclos de 
programação e de aplicação das políticas 
individuais e, por outro lado, a adequação 
dos mecanismos de flexibilidade e de 
revisão, de modo a lograr um equilíbrio 
adequado entre a estabilidade, a 
previsibilidade a médio prazo e a
flexibilidade;

108. Salienta a necessidade de encontrar 
um equilíbrio adequado entre a 
estabilidade e a duração dos ciclos 
políticos, por razões de responsabilidade 
democrática; recorda que uma duração 
maior implica uma flexibilidade maior;

Or. en

Alteração 998
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 108

Proposta de resolução Alteração

108. Salienta que a escolha da duração do 
próximo QFP deverá ter devidamente em 
conta, por um lado, as suas 
consequências para os ciclos de 
programação e de aplicação das políticas 

108. Salienta que a escolha da duração do 
próximo QFP deverá lograr um equilíbrio
adequado entre a estabilidade, a 
previsibilidade a médio prazo e a 
flexibilidade;
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individuais e, por outro lado, a adequação 
dos mecanismos de flexibilidade e de 
revisão, de modo a lograr um equilíbrio 
adequado entre a estabilidade, a 
previsibilidade a médio prazo e a 
flexibilidade;

Or. pt

Alteração 999
James Elles

Proposta de resolução
N.º 108

Proposta de resolução Alteração

108. Salienta que a escolha da duração do 
próximo QFP deverá ter devidamente em 
conta, por um lado, as suas consequências 
para os ciclos de programação e de 
aplicação das políticas individuais e, por 
outro lado, a adequação dos mecanismos 
de flexibilidade e de revisão, de modo a 
lograr um equilíbrio adequado entre a 
estabilidade, a previsibilidade a médio 
prazo e a flexibilidade;

108. Salienta que a escolha da duração do 
próximo QFP deverá ter devidamente em 
conta, por um lado, as suas consequências 
para os ciclos de programação e de 
aplicação das políticas individuais e, por 
outro lado, a adequação dos mecanismos 
de flexibilidade e de revisão, de modo a 
lograr um equilíbrio adequado entre a 
estabilidade, a previsibilidade a médio 
prazo e a flexibilidade; considera que o 
calendário do QFP deve ser organizado 
de forma a permitir que os responsáveis 
das instituições da UE – nomeadamente 
da Comissão Europeia e do Parlamento 
Europeu – influenciem as políticas 
orçamentais no decurso dos seus 
mandatos;

Or. en

Alteração 1000
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 108-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

Salienta que é muito difícil determinar a 
duração de um plano a longo prazo no 
meio de uma crise económica e 
financeira, quando não há garantias de 
que esta termine até 2014, data de início 
do novo mandato;

Or. en

Alteração 1001
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 109

Proposta de resolução Alteração

109. Recorda que, por razões de 
responsabilidade democrática, gostaria de 
alinhar, na medida do possível, a duração 
do QFP com a duração dos ciclos
políticos das instituições; salienta, no 
entanto, que um ciclo de cinco anos pode 
ser demasiado curto para as políticas que 
necessitam de uma programação a mais 
longo prazo (por exemplo, a coesão, a 
agricultura, as RTE) e não cumpriria 
plenamente os requisitos do ciclo de 
programação e de aplicação destas 
políticas;

109. Sublinha que a escolha da duração
do próximo QFP deve ter devidamente em 
conta as suas consequências para os 
ciclos de programação e a aplicação das 
diversas políticas; salienta, no entanto, que 
um ciclo de cinco anos pode ser demasiado 
curto para as políticas que necessitam de 
uma programação a mais longo prazo (por 
exemplo, a coesão, a agricultura, as RTE) e 
não cumpriria plenamente os requisitos do 
ciclo de programação e de aplicação destas 
políticas; considera, por conseguinte, que 
a opção de um período de 5+5 anos com 
uma revisão intercalar obrigatória deve 
ser minuciosamente analisada;

Or. en

Alteração 1002
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 109
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Proposta de resolução Alteração

109. Recorda que, por razões de 
responsabilidade democrática, gostaria de 
alinhar, na medida do possível, a duração 
do QFP com a duração dos ciclos políticos 
das instituições; salienta, no entanto, que 
um ciclo de cinco anos pode ser demasiado 
curto para as políticas que necessitam de 
uma programação a mais longo prazo (por 
exemplo, a coesão, a agricultura, as RTE) e
não cumpriria plenamente os requisitos do 
ciclo de programação e de aplicação destas 
políticas;

109. Recorda que, por razões de 
responsabilidade democrática e melhor 
ligação aos subsequentes programas de 
trabalho dotados de orçamentos, gostaria 
de alinhar, na medida do possível, a 
duração do QFP com a duração dos ciclos 
políticos das instituições; salienta, no 
entanto, que um simples ciclo de cinco 
anos pode ser demasiado curto para as 
políticas que necessitam de uma 
programação a mais longo prazo (por 
exemplo, a coesão, a agricultura, as RTE) e 
não cumpriria plenamente os requisitos do 
ciclo de programação e de aplicação destas 
políticas;

Or. en

Alteração 1003
James Elles

Proposta de resolução
N.º 109

Proposta de resolução Alteração

109. Recorda que, por razões de 
responsabilidade democrática, gostaria de 
alinhar, na medida do possível, a duração 
do QFP com a duração dos ciclos políticos 
das instituições; salienta, no entanto, que 
um ciclo de cinco anos pode ser demasiado 
curto para as políticas que necessitam de 
uma programação a mais longo prazo (por 
exemplo, a coesão, a agricultura, as RTE) e 
não cumpriria plenamente os requisitos do 
ciclo de programação e de aplicação destas 
políticas;

109. Recorda que, por razões de 
responsabilidade democrática, gostaria de 
alinhar, na medida do possível, a duração 
do QFP com a duração dos ciclos políticos 
das instituições; salienta, no entanto, que 
um ciclo de cinco anos pode ser demasiado 
curto para as políticas que necessitam de 
uma programação a mais longo prazo (por 
exemplo, a coesão, a agricultura, as RTE) e 
não cumpriria plenamente os requisitos do 
ciclo de programação e de aplicação destas 
políticas; não considera que estes dois 
elementos tenham de ser mutuamente 
exclusivos (isto é, alguns programas 
podem ter uma duração superior à do 
QFP);
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Or. en

Alteração 1004
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 109

Proposta de resolução Alteração

109. Recorda que, por razões de 
responsabilidade democrática, gostaria de 
alinhar, na medida do possível, a duração 
do QFP com a duração dos ciclos políticos 
das instituições; salienta, no entanto, que 
um ciclo de cinco anos pode ser demasiado 
curto para as políticas que necessitam de 
uma programação a mais longo prazo (por 
exemplo, a coesão, a agricultura, as RTE) e
não cumpriria plenamente os requisitos 
do ciclo de programação e de aplicação 
destas políticas;

109. Recorda que, por razões de 
responsabilidade democrática, há 
vantagens em alinhar a duração do QFP 
com os ciclos políticos das instituições; 
salienta, no entanto, que um ciclo de cinco 
anos pode ser demasiado curto para as 
políticas que aconselham uma 
programação a mais longo prazo (por 
exemplo, a coesão, a agricultura, as RTE) e 
que há vantagens em alinhá-las de forma 
"desfasada";

Or. pt

Alteração 1005
James Elles

Proposta de resolução
N.º 110

Proposta de resolução Alteração

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas situações; 
considera, portanto, que só se poderia 
encarar um ciclo de dez anos se se 

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas situações; 
considera que não deve ser encarado um 
ciclo de dez anos como a Comissão 
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chegasse a um acordo com o Conselho 
sobre um nível máximo de flexibilidade, 
associado a um período mais prolongado, 
e se este fosse consagrado no 
Regulamento do QFP;

propõe;

Or. en

Alteração 1006
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 110

Proposta de resolução Alteração

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas situações; 
considera, portanto, que só se poderia 
encarar um ciclo de dez anos se se 
chegasse a um acordo com o Conselho 
sobre um nível máximo de flexibilidade, 
associado a um período mais prolongado, 
e se este fosse consagrado no 
Regulamento do QFP;

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas situações 
e prioridades, como se viu na resposta 
orçamental da UE à crise financeira; 

Or. en

Alteração 1007
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 110
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Proposta de resolução Alteração

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas situações; 
considera, portanto, que só se poderia 
encarar um ciclo de dez anos se se 
chegasse a um acordo com o Conselho 
sobre um nível máximo de flexibilidade,
associado a um período mais prolongado, 
e se este fosse consagrado no 
Regulamento do QFP;

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas situações; 
considera, portanto, que um ciclo de dez 
anos só poderia constituir, assim, uma 
proposta valiosa para proporcionar a 
grande estabilidade e previsibilidade 
necessárias a certos domínios políticos, 
como os Fundos Estruturais, a política 
agrícola comum e as RTE, cuja execução 
exige uma programação a mais longo 
prazo, mantendo, simultaneamente, a 
condição de realizar obrigatoriamente 
uma revisão intercalar;

Or. en

Alteração 1008
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 110

Proposta de resolução Alteração

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas 
situações; considera, portanto, que só se 

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que na concepção da 
Comissão tanto os limites máximos totais 
como os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
a rigidez do QFP poderia aumentar e 
dificultaria ainda mais adaptações a novas 
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poderia encarar um ciclo de dez anos se se 
chegasse a um acordo com o Conselho 
sobre um nível máximo de flexibilidade, 
associado a um período mais prolongado, 
e se este fosse consagrado no 
Regulamento do QFP;

situações do que na situação actual; 
considera, portanto, que um ciclo de dez 
anos deve ser concebido como uma 
verdadeira abordagem de 5 +5 anos, 
fixando os instrumentos jurídicos 
fundamentais por dez anos, mas com 
cláusulas de caducidade tendo em vista a 
sua revisão ao fim de cinco anos, e 
fixando os orçamentos apenas para o 
primeiro quinquénio, com valores 
indicativos para o quinquénio seguinte, 
que necessitariam de confirmação e/ou 
modificação após a revisão intercalar do 
QFP e dos instrumentos jurídicos, 
especificada nas respectivas cláusulas de 
caducidade;

Or. en

Alteração 1009
Miguel Portas

Proposta de resolução
N.º 110

Proposta de resolução Alteração

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas situações; 
considera, portanto, que só se poderia 
encarar um ciclo de dez anos se se 
chegasse a um acordo com o Conselho 
sobre um nível máximo de flexibilidade, 
associado a um período mais prolongado,
e se este fosse consagrado no Regulamento 
do QFP;

110. Observa que um QFP decenal, 
conforme proposto pela Comissão na 
revisão do orçamento, pode proporcionar 
uma grande estabilidade e previsibilidade 
ao período de programação financeira, 
mas, uma vez que os limites máximos 
totais e os instrumentos jurídicos 
fundamentais seriam fixados por dez anos, 
aumentaria a rigidez do QFP e dificultaria 
grandemente adaptações a novas situações; 
considera, portanto, que só se pode encarar 
um ciclo de dez anos se se chegasse a um 
acordo com o Conselho sobre um nível 
máximo de flexibilidade e uma revisão 
intercalar, e se este fosse consagrado no 
Regulamento do QFP;

Or. en
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Alteração 1010
Britta Reimers

Proposta de resolução
N.º 111

Proposta de resolução Alteração

111. Considera que a melhor opção seria 
um novo QFP com uma duração de 7 
anos, fixado até 2020, uma vez que este 
poderia proporcionar uma maior 
estabilidade e garantir a continuidade dos 
programas por um período mais alargado, 
ao mesmo tempo que estabeleceria uma 
ligação clara com a Estratégia Europa 
2020; salienta, contudo, que esta opção 
dependeria de limites máximos totais 
suficientes e de uma flexibilidade 
adequada e dotada de recursos 
suficientes, dentro e fora do quadro, a fim 
de evitar problemas com os que surgiram 
no período 2007-2013;

111. Considera que um novo QFP com 
uma duração de 5+5 anos poderia 
proporcionar a flexibilidade adequada e 
necessária; salienta todavia, que em certos 
domínios, como os Fundos Estruturais e a 
Agricultura, poderia ser útil estabelecer 
um QFP adicional com a duração de 10 
anos, que poderia proporcionar a alguns 
projectos a grande estabilidade e 
previsibilidade necessárias; dado o tempo 
normal de arranque desses projectos, isto 
garantiria às partes interessadas o tempo 
suficiente para a execução;

Or. en

Alteração 1011
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 111

Proposta de resolução Alteração

111. Considera que a melhor opção seria 
um novo QFP com uma duração de 7 anos, 
fixado até 2020, uma vez que este poderia 
proporcionar uma maior estabilidade e 
garantir a continuidade dos programas 
por um período mais alargado, ao mesmo 
tempo que estabeleceria uma ligação 
clara com a Estratégia Europa 2020; 
salienta, contudo, que esta opção 
dependeria de limites máximos totais 

111. Considera que a melhor opção seria 
um novo QFP com uma duração de 7 anos, 
permitindo uma governação mais 
eficiente da UE em conformidade com os 
mandatos do Parlamento e da Comissão, 
bem como com a Estratégia Europa 2020 
da UE;
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suficientes e de uma flexibilidade 
adequada e dotada de recursos 
suficientes, dentro e fora do quadro, a fim 
de evitar problemas com os que surgiram 
no período 2007-2013;

Or. en

Alteração 1012
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro, em nome do Grupo 
ALDE

Proposta de resolução
N.º 111

Proposta de resolução Alteração

111. Considera que a melhor opção seria 
um novo QFP com uma duração de 7 anos, 
fixado até 2020, uma vez que este poderia 
proporcionar uma maior estabilidade e 
garantir a continuidade dos programas 
por um período mais alargado, ao mesmo 
tempo que estabeleceria uma ligação clara 
com a Estratégia Europa 2020; salienta, 
contudo, que esta opção dependeria de 
limites máximos totais suficientes e de 
uma flexibilidade adequada e dotada de 
recursos suficientes, dentro e fora do 
quadro, a fim de evitar problemas com os 
que surgiram no período 2007-2013;

111. Apoia um período de 5 anos para o 
quadro financeiro plurianual, a fim de 
sincronizar a programação financeira 
com o mandato do Parlamento Europeu e 
da Comissão, com o intuito de aumentar a 
responsabilidade e a legitimidade 
democráticas; contudo, no contexto 
actual, poderia aceitar um novo QFP com 
uma duração de 7 anos a título de 
transição para o estabelecimento de um 
QFP quinquenal a partir de 2021, ao 
mesmo tempo que estabeleceria uma 
ligação clara com a Estratégia Europa 
2020; salienta, contudo, que esta opção 
dependeria de financiamento suficiente e 
de uma flexibilidade adequada e dotada de 
recursos suficientes, dentro e fora do 
quadro, a fim de evitar problemas com os 
que surgiram no período 2007-2013;

Or. en

Alteração 1013
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 111
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Proposta de resolução Alteração

111. Considera que a melhor opção seria 
um novo QFP com uma duração de 7 anos, 
fixado até 2020, uma vez que este poderia 
proporcionar uma maior estabilidade e 
garantir a continuidade dos programas 
por um período mais alargado, ao mesmo 
tempo que estabeleceria uma ligação clara 
com a Estratégia Europa 2020; salienta, 
contudo, que esta opção dependeria de 
limites máximos totais suficientes e de uma 
flexibilidade adequada e dotada de recursos 
suficientes, dentro e fora do quadro, a fim 
de evitar problemas com os que surgiram 
no período 2007-2013;

111. Considera que um QFP com uma 
duração de 7 anos, fixado até 2020, que 
estabeleceria uma ligação clara com a 
Estratégia Europa 2020 poderia ser aceite 
como transição para um ciclo de 5+5 
anos; salienta, contudo, que todas as 
opções para a duração do próximo QFP 
dependem de limites máximos totais 
suficientes e de uma flexibilidade adequada 
e dotada de recursos suficientes, dentro e 
fora do quadro, a fim de evitar problemas 
com os que surgiram no período 2007-
2013

Or. en

Alteração 1014
James Elles

Proposta de resolução
N.º 111

Proposta de resolução Alteração

111. Considera que a melhor opção seria 
um novo QFP com uma duração de 7 anos, 
fixado até 2020, uma vez que este poderia 
proporcionar uma maior estabilidade e 
garantir a continuidade dos programas por 
um período mais alargado, ao mesmo 
tempo que estabeleceria uma ligação clara 
com a Estratégia Europa 2020; salienta, 
contudo, que esta opção dependeria de 
limites máximos totais suficientes e de uma 
flexibilidade adequada e dotada de recursos 
suficientes, dentro e fora do quadro, a fim 
de evitar problemas com os que surgiram 
no período 2007-2013;

111. Considera que a melhor opção seria 
um novo QFP com uma duração de 7 anos, 
fixado até 2020, uma vez que este poderia 
proporcionar uma maior estabilidade e 
garantir a continuidade dos programas por 
um período mais alargado, ao mesmo 
tempo que estabeleceria uma ligação clara 
com a Estratégia Europa 2020; salienta, 
contudo, que esta opção dependeria de 
limites máximos totais suficientes e de uma 
flexibilidade adequada e dotada de recursos 
suficientes, dentro e fora do quadro, a fim 
de evitar problemas com os que surgiram 
no período 2007-2013; a aceitação de um 
QFP com uma duração de 7 anos, até 
2020, ficaria sujeita à condição de este ser 
seguido por um QFP quinquenal, até 
2025, para permitir um alinhamento 
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adequado dos ciclos políticos das 
instituições;

Or. en

Alteração 1015
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 111-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

111-A. Está firmemente convencido de 
que um QFP quinquenal aumentaria não 
só a transparência mas também a 
responsabilidade democrática do QFP, ao 
mesmo tempo que permitiria mais 
flexibilidade na resposta aos novos 
desafios políticos;

Or. en

Alteração 1016
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 111-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

111-B. Entende que uma decisão sobre 
um novo QFP com uma duração de 7 
anos não impede a possibilidade de optar 
por um período de 5 anos a partir de 
2020; reitera a sua convicção de que o 
alinhamento da duração do QFP com o 
mandato político da Comissão e do 
Parlamento Europeu permitirá um 
controlo democrático mais forte e mais 
eficaz e, por isso, deve continuar a ser 
uma possibilidade realista para o futuro;

Or. en
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Alteração 1017
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
Parte V, título

Proposta de resolução Alteração

Parte V: Fazer corresponder as ambições 
aos recursos: vínculo entre as despesas e a 
reforma do financiamento da UE

Parte I: Fazer corresponder as ambições 
aos recursos: vínculo entre as despesas e a 
reforma do financiamento da UE
NB: A presente alteração visa colocar os 
n.ºs 112 a 118 antes do número...

Or. en

Alteração 1018
Marta Andreasen

Proposta de resolução
Subtítulo

Proposta de resolução Alteração

Recursos orçamentais suficientes Recursos orçamentais

Or. en

Alteração 1019
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 111-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

Recursos orçamentais suficientes

111-C. Manifesta irritação devido à carta 
dos cinco chefes de Estado e de Governo1

a exigir a imposição de um limite máximo 
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aos aumentos do orçamento da UE 
durante o próximo quadro financeiro 
plurianual; reitera que, 
independentemente das poupanças 
possíveis, o orçamento da UE no seu 
actual nível global de 1% do RNB não é 
capaz de colmatar o défice de 
financiamento decorrente das 
necessidades de financiamento adicionais 
resultantes do Tratado, bem como de 
objectivos e compromissos da UE como: o 
financiamento do actual Mecanismo 
Europeu de Estabilização Financeira e do 
Mecanismo Europeu de Estabilidade após 
2013; o aumento da despesa com a 
investigação e a inovação, dos actuais 
1,9% do RNB para 3% do RNB, tal como 
é estipulado pela Estratégia Europa 2020 
da UE, o que equivale, no total, a 
aproximadamente 130 mil milhões de 
euros por ano; o esforço financeiro 
relacionado com a consecução do 
objectivo de desenvolvimento do milénio 
de gastar 0,7% do RNB em ajuda ao 
desenvolvimento, isto é, cerca de 35 mil 
milhões de euros por ano acima da actual 
despesa de 0,4% do RNB; os recursos 
necessários para cumprir os objectivos de 
redução das emissões que o Conselho 
tenciona aumentar de 20% para 30 %; os 
investimentos necessários nas redes de 
energia; o financiamento essencial, 
integral e transparentemente calculado, 
dos grandes projectos aprovados pelo 
Conselho, como o ITER e o Programa 
Galileo, bem como da política espacial 
europeia; as necessidades de 
financiamento suplementar relacionadas 
com a adesão da Croácia à UE; as 
dotações adicionais, ainda não 
quantificáveis, necessárias no domínio da 
Política Externa e de Segurança Comum, 
incluindo o Serviço Europeu para a 
Acção Externa e a Política Europeia de 
Vizinhança; solicita ao Conselho que 
forneça fundos suficientes para cobrir as 
necessidades de financiamento futuras e 
salienta o adiamento ou a suspensão 
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inevitáveis de projectos e programas da 
UE a longo prazo estrategicamente 
importantes, se não forem fornecidos os 
recursos necessários;
__________________
1 Carta dirigida a José Manuel Barroso, 
Presidente da Comissão Europeia, por 
David Cameron, Primeiro-Ministro do 
Reino Unido, Angela Merkel, Chanceler 
Federal da República da Alemanha, 
Nicolas Sarkozy, Presidente da República 
Francesa, Mark Rutte, Primeiro-Ministro 
dos Países Baixos, e Mari Kiviniemi, 
Primeira-Ministra da Finlândia, em 17 de 
Dezembro de 2010
(os exemplos dados por esta alteração (isto 
é, a começar pelo Mecanismo Europeu de 
Estabilização Financeira e a terminar na 
PESC) devem ser visualizados como 
travessões)

Or. en

Alteração 1020
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 112

Proposta de resolução Alteração

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que o congelamento do orçamento da UE, 
conforme solicitado por alguns 
Estados-Membros, não deve ser 
considerado com sendo uma opção viável, 
uma vez que prejudicaria a concretização 
dos objectivos acordados da União e 
poderia conduzir a uma eficiência 
individual inferior dos gastos por parte 
dos Estados-Membros;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1021
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 112

Proposta de resolução Alteração

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que o congelamento do orçamento da UE, 
conforme solicitado por alguns 
Estados-Membros, não deve ser 
considerado com sendo uma opção viável, 
uma vez que prejudicaria a concretização 
dos objectivos acordados da União e 
poderia conduzir a uma eficiência 
individual inferior dos gastos por parte 
dos Estados-Membros;

Suprimido

Or. en

Alteração 1022
Richard Ashworth

Proposta de resolução
Subtítulo 

Proposta de resolução Alteração

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que o congelamento do orçamento da UE, 
conforme solicitado por alguns 
Estados-Membros, não deve ser 
considerado com sendo uma opção viável, 
uma vez que prejudicaria a concretização 
dos objectivos acordados da União e 
poderia conduzir a uma eficiência 
individual inferior dos gastos por parte 
dos Estados-Membros;

112. Saúda a carta dos cinco Chefes de 
Governo, nomeadamente os do Reino 
Unido, França, Alemanha, Países Baixos 
e Finlândia, e partilha da convicção de 
que as dotações de autorização durante o 
próximo quadro financeiro plurianual 
não devem exceder o nível de 2013, com 
uma taxa de crescimento inferior à taxa 
de inflação;

Or. en

Alteração 1023
Marta Andreasen
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Proposta de resolução
N.º 112

Proposta de resolução Alteração

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que o congelamento do orçamento da UE, 
conforme solicitado por alguns 
Estados-Membros, não deve ser 
considerado com sendo uma opção viável, 
uma vez que prejudicaria a concretização 
dos objectivos acordados da União e 
poderia conduzir a uma eficiência 
individual inferior dos gastos por parte 
dos Estados-Membros;

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que uma trajectória ascendente contínua 
do orçamento da UE não é uma opção 
viável num ambiente económico em que
os governos estão a ser obrigados a fazer 
cortes reais e dolorosos nas despesas 
internas; não se deve permitir que os 
gastos com as presunçosas ambições da 
União se sobreponham aos gastos mais 
eficientes levados a cabo pelos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 1024
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 112

Proposta de resolução Alteração

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que o congelamento do orçamento da UE, 
conforme solicitado por alguns 
Estados-Membros, não deve ser 
considerado com sendo uma opção viável, 
uma vez que prejudicaria a concretização 
dos objectivos acordados da União e 
poderia conduzir a uma eficiência 
individual inferior dos gastos por parte dos 
Estados-Membros;

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que o congelamento do orçamento da UE, 
conforme solicitado por alguns 
Estados-Membros, não deve ser 
considerado com sendo uma opção viável, 
uma vez que prejudicaria a concretização 
dos objectivos acordados da União, no 
âmbito do princípio da solidariedade da 
UE, e poderia conduzir a uma eficiência 
individual inferior dos gastos por parte dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 1025
Arlene McCarthy, Derek Vaughan
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Proposta de resolução
N.º 112

Proposta de resolução Alteração

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que o congelamento do orçamento da UE, 
conforme solicitado por alguns 
Estados-Membros, não deve ser 
considerado com sendo uma opção viável, 
uma vez que prejudicaria a concretização 
dos objectivos acordados da União e 
poderia conduzir a uma eficiência 
individual inferior dos gastos por parte 
dos Estados-Membros;

112. Manifesta a sua firme convicção de 
que o congelamento do orçamento da UE
em termos reais permitiria que se desse 
mais atenção à boa gestão financeira 
durante um período económico em que 
estão disponíveis recursos limitados; 
afirma que uma redefinição significativa 
dos gastos no âmbito do actual limite 
máximo do QFP é, por conseguinte, 
essencial para garantir a concretização 
dos objectivos acordados da União;

Or. en

Alteração 1026
Robert Goebbels

Proposta de resolução
N.º 112-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

112-A. Resolveu utilizar todos os meios 
políticos à sua disposição para aumentar 
os recursos próprios da UE;

Or. fr

Alteração 1027
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Proposta de resolução
N.º 112-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

112-B. Considera que os grandes esforços 
de consolidação actualmente feitos em 
muitos Estados-Membros se deveriam 
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reflectir também no orçamento da UE;

Or. de

Alteração 1028
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 113

Proposta de resolução Alteração

113. Reitera que, sem recursos adicionais 
suficientes para o QFP após 2013, a 
União não poderá cumprir as prioridades 
políticas existentes, nomeadamente as 
relacionadas com a Estratégia Europa 
2020, nem as novas tarefas previstas pelo 
Tratado de Lisboa, e não estará apta a 
responder a acontecimentos imprevistos;

Suprimido

Or. en

Alteração 1029
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 113

Proposta de resolução Alteração

113. Reitera que, sem recursos adicionais 
suficientes para o QFP após 2013, a 
União não poderá cumprir as prioridades 
políticas existentes, nomeadamente as 
relacionadas com a Estratégia Europa 
2020, nem as novas tarefas previstas pelo 
Tratado de Lisboa, e não estará apta a 
responder a acontecimentos imprevistos;

113. Está convencido da necessidade de 
reexaminar o actual financiamento da 
UE, nomeadamente concentrando fundos 
no Fundo de Coesão e no novo Fundo 
para a Inovação e a Sustentabilidade, a 
fim de responder aos muitos desafios 
novos com que a UE está confrontada;

Or. en



PE462.732v04-00 104/140 AM\865598PT.doc

PT

Alteração 1030
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 113

Proposta de resolução Alteração

113. Reitera que, sem recursos adicionais 
suficientes para o QFP após 2013, a União 
não poderá cumprir as prioridades políticas 
existentes, nomeadamente as relacionadas 
com a Estratégia Europa 2020, nem as 
novas tarefas previstas pelo Tratado de 
Lisboa, e não estará apta a responder a 
acontecimentos imprevistos;

113. Reitera que, sem uma reformulação 
suficiente das prioridades dos recursos 
para o QFP após 2013, a União não poderá 
cumprir as prioridades políticas existentes, 
nomeadamente as relacionadas com a 
Estratégia Europa 2020, nem as novas 
tarefas previstas pelo Tratado de Lisboa, e 
não estará apta a responder a 
acontecimentos imprevistos;

Or. en

Alteração 1031
Richard Ashworth

Proposta de resolução
N.º 113

Proposta de resolução Alteração

113. Reitera que, sem recursos adicionais 
suficientes para o QFP após 2013, a União 
não poderá cumprir as prioridades políticas 
existentes, nomeadamente as relacionadas 
com a Estratégia Europa 2020, nem as 
novas tarefas previstas pelo Tratado de 
Lisboa, e não estará apta a responder a 
acontecimentos imprevistos;

113. Reitera que, sem recursos suficientes 
para o QFP após 2013, a União não poderá 
cumprir as prioridades políticas existentes, 
nomeadamente as relacionadas com a 
Estratégia Europa 2020, nem as novas 
tarefas previstas pelo Tratado de Lisboa, e 
não estará apta a responder a 
acontecimentos imprevistos;

Or. en

Alteração 1032
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 113
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Proposta de resolução Alteração

113. Reitera que, sem recursos adicionais 
suficientes para o QFP após 2013, a União 
não poderá cumprir as prioridades políticas 
existentes, nomeadamente as relacionadas 
com a Estratégia Europa 2020, nem as 
novas tarefas previstas pelo Tratado de 
Lisboa, e não estará apta a responder a 
acontecimentos imprevistos;

113. Reitera que, sem reafectações 
significativas no orçamento ou recursos 
adicionais suficientes para o QFP após 
2013, a União não poderá cumprir as 
prioridades políticas existentes, 
nomeadamente as relacionadas com a 
Estratégia Europa 2020, nem as novas 
tarefas previstas pelo Tratado de Lisboa, e 
não estará apta a responder a 
acontecimentos imprevistos;

Or. en

Alteração 1033
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 114

Proposta de resolução Alteração

114. Considera que o limite máximo dos 
recursos próprios em dotações de 
pagamento estabelecido por unanimidade 
pelo Conselho em 1,23% do RNB total dos 
Estados-Membros proporciona uma 
margem orçamental suficiente para fazer 
face a esses reptos e para definir, em 
conformidade, os limites máximos do 
futuro QFP;

Suprimido

Or. en

Alteração 1034
Bas Eickhout, José Bové, Isabelle Durant, Helga Trüpel

Proposta de resolução
N.º 114
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Proposta de resolução Alteração

114. Considera que o limite máximo dos 
recursos próprios em dotações de 
pagamento estabelecido por unanimidade 
pelo Conselho em 1,23% do RNB total dos 
Estados-Membros proporciona uma 
margem orçamental suficiente para fazer 
face a esses reptos e para definir, em 
conformidade, os limites máximos do 
futuro QFP;

114. Entende que uma acção concertada a 
nível da UE em muitos domínios pode 
proporcionar um valor acrescentado em 
relação às acções individuais dos 27 
Estados-Membros, sobretudo no que diz 
respeito aos grandes investimentos na
concretização dos objectivos da Estratégia 
Europa 2020 da UE no domínio das 
alterações climáticas, da energia e das 
infra-estruturas de transporte, ou aos 
investimentos relacionados com o 
conhecimento; faz notar que, se o 
orçamento da UE se situasse em torno do 
limite máximo dos recursos próprios em 
dotações de pagamento, actualmente
estabelecido por unanimidade pelo 
Conselho em 1,23% do RNB dos 
Estados-Membros, já proporcionaria uma 
maior margem orçamental, mas ainda 
seria insuficiente para constituir um 
verdadeiro instrumento de governação 
económica europeia ou para contribuir de 
forma importante para o investimento na 
Estratégia Europa 2020 a nível da UE;

Or. en

Alteração 1035
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 114

Proposta de resolução Alteração

114. Considera que o limite máximo dos 
recursos próprios em dotações de 
pagamento estabelecido por unanimidade 
pelo Conselho em 1,23% do RNB total dos 
Estados-Membros proporciona uma 
margem orçamental suficiente para fazer 
face a esses reptos e para definir, em 
conformidade, os limites máximos do 

114. Considera que o limite máximo dos 
recursos próprios estabelecido por 
unanimidade pelo Conselho em 1,23% do 
RNB total dos Estados-Membros não 
proporciona uma margem orçamental 
suficiente para fazer face a esses reptos; 
salienta que o orçamento da UE 
representa as ambições da UE e os 
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futuro QFP; governos da UE não devem estabelecer 
limites para as despesas do topo para a 
base mas, pelo contrário, a dimensão do 
orçamento deve resultar das políticas 
decididas e da correcta avaliação das 
necessidades financeiras envolvidas;

Or. en

Alteração 1036
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 114

Proposta de resolução Alteração

114. Considera que o limite máximo dos
recursos próprios em dotações de 
pagamento estabelecido por unanimidade 
pelo Conselho em 1,23% do RNB total dos 
Estados-Membros proporciona uma 
margem orçamental suficiente para fazer 
face a esses reptos e para definir, em 
conformidade, os limites máximos do 
futuro QFP;

114. Considera que os recursos próprios 
em dotações de pagamento estabelecido 
por unanimidade pelo Conselho em 1,23% 
do RNB total dos Estados-Membros é 
insuficiente para fazer face a esses reptos e 
para definir, em conformidade, os limites 
máximos do futuro QFP;

Or. pt

Alteração 1037
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 114

Proposta de resolução Alteração

114. Considera que o limite máximo dos 
recursos próprios em dotações de 
pagamento estabelecido por unanimidade 
pelo Conselho em 1,23% do RNB total dos 
Estados-Membros proporciona uma 
margem orçamental suficiente para fazer 
face a esses reptos e para definir, em 

114. Considera por isso que o QFP deve 
ser aumentado em conformidade, abaixo 
do limite máximo dos recursos próprios de 
dotações de pagamento estabelecido por 
unanimidade pelo Conselho em 1,29% do 
RNB total dos Estados-Membros (1,23% 
em dotações de pagamento);
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conformidade, os limites máximos do 
futuro QFP;

Or. en

Alteração 1038
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 114

Proposta de resolução Alteração

114. Considera que o limite máximo dos 
recursos próprios em dotações de 
pagamento estabelecido por unanimidade 
pelo Conselho em 1,23% do RNB total dos 
Estados-Membros proporciona uma 
margem orçamental suficiente para fazer 
face a esses reptos e para definir, em 
conformidade, os limites máximos do 
futuro QFP;

114. Considera que o limite máximo dos 
recursos próprios em dotações de 
pagamento estabelecido por unanimidade 
pelo Conselho em 1,23% do RNB total dos 
Estados-Membros proporciona uma 
margem orçamental ampla para fazer face 
a esses reptos e para definir, em 
conformidade, os limites máximos do 
futuro QFP;

Or. en

Alteração 1039
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 114-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

114 -A. Observa que, embora o actual 
limite máximo do QFP tenha 
permanecido inalterado desde 1993, o 
orçamento da UE aumentou 8,2% entre 
1996 e 2002, enquanto o aumento médio 
dos orçamentos nacionais foi de 22,9%; 
salienta que o relatório Mac Dougall 
considerou, já em 1977, que o orçamento 
da UE deveria ascender, no mínimo, a 2-
2,5% do PIB dos Estados-Membros e que 
5 a 7 por cento deveria ser o primeiro 
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objectivo, excluindo as transferências 
sociais e deixando, assim, ainda de fora a 
função de redistribuição do orçamento;

Or. en

Alteração 1040
Robert Goebbels

Proposta de resolução
N.º 114-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

114-B. Considera, no entanto, que o limite 
máximo de 1,23% do RNB total dos 
Estados-Membros não passa de um limite 
transitório e que, como os Estados 
definiram novos objectivos para a União, 
os recursos da UE terão de ser 
harmonizados com os requisitos 
estabelecidos em conjunto;

Or. fr

Alteração 1041
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 114-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

114-C. Desafia o Conselho, caso não 
partilhe desta abordagem, a identificar 
claramente quais das suas prioridades 
políticas ou projectos podem ser agora 
totalmente abandonados, não obstante o 
seu comprovado valor acrescentado 
europeu;

Or. en
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Alteração 1042
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
Subtítulo "Um sistema de financiamento suficiente, mais simples e mais justo"

Proposta de resolução Alteração

Um sistema de financiamento suficiente, 
mais simples e mais justo

Um sistema de financiamento mais 
transparente e mais justo

Or. en

Alteração 1043
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 115

Proposta de resolução Alteração

115. Recorda que, segundo o Tratado de 
Lisboa, "O orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas"; salienta que 
a forma como o sistema de recursos 
próprios tem evoluído, substituindo 
gradualmente os verdadeiros recursos 
próprios por contribuições nacionais, 
coloca uma ênfase desproporcional nos 
balanços líquidos entre os 
Estados-Membros, diluindo, assim, o 
interesse comum europeu; salienta a 
necessidade de proceder a uma reforma 
das receitas, a fim de as harmonizar 
progressivamente com o espírito do 
Tratado;

Suprimido

Or. en

Alteração 1044
Marta Andreasen
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Proposta de resolução
N.º 115

Proposta de resolução Alteração

115. Recorda que, segundo o Tratado de 
Lisboa, "O orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas"; salienta que 
a forma como o sistema de recursos 
próprios tem evoluído, substituindo 
gradualmente os verdadeiros recursos 
próprios por contribuições nacionais, 
coloca uma ênfase desproporcional nos 
balanços líquidos entre os 
Estados-Membros, diluindo, assim, o 
interesse comum europeu; salienta a 
necessidade de proceder a uma reforma 
das receitas, a fim de as harmonizar 
progressivamente com o espírito do 
Tratado;

Suprimido

Or. en

Alteração 1045
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 115

Proposta de resolução Alteração

115. Recorda que, segundo o Tratado de 
Lisboa, "O orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas"; salienta que a 
forma como o sistema de recursos próprios 
tem evoluído, substituindo gradualmente os 
verdadeiros recursos próprios por 
contribuições nacionais, coloca uma ênfase 
desproporcional nos balanços líquidos 
entre os Estados-Membros, diluindo, 
assim, o interesse comum europeu; 
salienta a necessidade de proceder a uma 
reforma das receitas, a fim de as 

115. Recorda que, segundo o Tratado de 
Lisboa, "O orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas"; salienta que a 
forma como o sistema de recursos próprios 
tem evoluído, substituindo gradualmente os 
verdadeiros recursos próprios por 
contribuições nacionais, coloca uma ênfase 
nos balanços líquidos entre os 
Estados-Membros, contradizendo o 
princípio da solidariedade da UE e 
diluindo, assim, o interesse comum 
europeu; exorta vivamente a que se 
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harmonizar progressivamente com o 
espírito do Tratado;

proceda a uma reforma aprofundada dos 
recursos da UE, a fim de substituir 
inteiramente as contribuições nacionais 
por verdadeiros recursos próprios e 
harmonizar, dessa forma, o 
financiamento do orçamento da UE com 
o espírito e os requisitos do Tratado, bem 
como de permitir a abolição de todas as 
reduções;

Or. en

Alteração 1046
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 115

Proposta de resolução Alteração

115. Recorda que, segundo o Tratado de 
Lisboa, "O orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas"; salienta que a 
forma como o sistema de recursos próprios 
tem evoluído, substituindo gradualmente os 
verdadeiros recursos próprios por 
contribuições nacionais, coloca uma ênfase 
desproporcional nos balanços líquidos 
entre os Estados-Membros, diluindo, 
assim, o interesse comum europeu; salienta 
a necessidade de proceder a uma reforma 
das receitas, a fim de as harmonizar 
progressivamente com o espírito do 
Tratado;

115. Recorda que, segundo o Tratado de 
Lisboa, "O orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas"; salienta que a 
forma como o sistema de recursos próprios 
tem evoluído, substituindo gradualmente os 
verdadeiros recursos próprios pelas 
chamadas contribuições nacionais, coloca 
uma ênfase desproporcional nos balanços 
líquidos entre os Estados-Membros, 
diluindo, assim, o interesse comum 
europeu e ignorando grandemente o valor 
acrescentado europeu; salienta a 
necessidade de proceder a uma reforma das 
receitas, a fim de as harmonizar com o 
espírito do Tratado;

Or. en

Alteração 1047
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Proposta de resolução
N.º 115
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Proposta de resolução Alteração

115. Recorda que, segundo o Tratado de 
Lisboa, "O orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas"; salienta que a 
forma como o sistema de recursos próprios 
tem evoluído, substituindo gradualmente os 
verdadeiros recursos próprios por 
contribuições nacionais, coloca uma ênfase 
desproporcional nos balanços líquidos 
entre os Estados-Membros, diluindo, 
assim, o interesse comum europeu; salienta 
a necessidade de proceder a uma reforma 
das receitas, a fim de as harmonizar 
progressivamente com o espírito do 
Tratado;

115. Recorda que, segundo o Tratado de 
Lisboa, "O orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas"; salienta que a 
forma como o sistema de recursos próprios 
tem evoluído, substituindo gradualmente os 
verdadeiros recursos próprios por 
contribuições nacionais, coloca uma ênfase 
desproporcional nos balanços líquidos 
entre os Estados-Membros, diluindo, 
assim, o interesse comum europeu; salienta 
a necessidade de proceder a uma reforma 
das receitas, a fim de as harmonizar 
progressivamente com o espírito do 
Tratado; observa que, na prática, este 
estado de coisas significa que a dimensão 
do orçamento comum da UE está 
dependente da situação financeira dos 
Estados Membros que são menos bem 
geridos ou que mostram menos interesse 
pela UE;

Or. en

Alteração 1048
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 115-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

115-A. Observa que um sistema de 
verdadeiros recursos próprios ligaria os 
cidadãos às despesas europeias; insiste 
que a introdução de um sistema fiscal 
europeu, que proporcione ao orçamento 
da UE verdadeiros recursos próprios e, 
logo, autonomia orçamental, permitiria 
que os Estados-Membros reduzissem os 
seus orçamentos nacionais 
proporcionalmente e não aumentaria a 
carga fiscal global para os cidadãos e as 



PE462.732v04-00 114/140 AM\865598PT.doc

PT

empresas;

Or. en

Alteração 1049
Bas Eickhout, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 115-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

115-B. Solicita, por conseguinte, que seja 
estabelecido um verdadeiro sistema de 
"recursos próprios" a nível da UE, que 
poderia incluir, por exemplo, como a 
Comissão propõe, um IVA europeu, um 
imposto europeu sobre o carbono e/ou um 
imposto sobre as transacções financeiras;

Or. en

Alteração 1050
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo 
da reforma consiste em alcançar um 
sistema mais justo, mais transparente e 
mais simples; salienta que a eliminação 
gradual das excepções existentes e dos 
mecanismos de correcção e a introdução 
de um ou vários recursos próprios 
genuínos da União são passos 
indispensáveis para alcançar este 
objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

Suprimido
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Or. en

Alteração 1051
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo 
da reforma consiste em alcançar um 
sistema mais justo, mais transparente e 
mais simples; salienta que a eliminação 
gradual das excepções existentes e dos 
mecanismos de correcção e a introdução 
de um ou vários recursos próprios 
genuínos da União são passos 
indispensáveis para alcançar este 
objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

Suprimido

Or. en

Alteração 1052
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da 
União são passos indispensáveis para 
alcançar este objectivo; acredita que o 
repto a longo prazo da União deve ser a 

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção, o reforço da 
comparticipação dos Estados-Membros
com maior RNB e maior rendimento per 
capita, alterando as grelhas de 
comparticipação actuais são passos 
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recolha directa dos seus próprios 
recursos, alcançando assim um sistema de 
financiamento mais autónomo e 
transparente;

indispensáveis para alcançar este objectivo;

Or. pt

Alteração 1053
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação 
gradual das excepções existentes e dos 
mecanismos de correcção e a introdução 
de um ou vários recursos próprios 
genuínos da União são passos 
indispensáveis para alcançar este 
objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; 

Or. en

Alteração 1054
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação 

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples;
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gradual das excepções existentes e dos 
mecanismos de correcção e a introdução 
de um ou vários recursos próprios 
genuínos da União são passos 
indispensáveis para alcançar este 
objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

Or. en

Alteração 1055
Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a 
longo prazo da União deve ser a recolha 
directa dos seus próprios recursos, 
alcançando assim um sistema de 
financiamento mais autónomo e 
transparente;

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo;

Or. pl

Alteração 1056
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Proposta de resolução
N.º 116
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Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos 
mecanismos de correcção e a introdução 
de um ou vários recursos próprios genuínos 
da União são passos indispensáveis para 
alcançar este objectivo; acredita que o 
repto a longo prazo da União deve ser a 
recolha directa dos seus próprios recursos, 
alcançando assim um sistema de 
financiamento mais autónomo e 
transparente;

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo e mais transparente; salienta que 
a introdução de um ou vários recursos 
próprios genuínos da União podem ser um 
passo importante para alcançar este 
objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser reforçar o peso 
dos seus próprios recursos genuínos, 
reduzindo ao mesmo tempo os recursos do 
RNB;

Or. en

Alteração 1057
Andrew Duff, Guy Verhofstadt, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a 
longo prazo da União deve ser a recolha 
directa dos seus próprios recursos, 
alcançando assim um sistema de 
financiamento mais autónomo e 
transparente;

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são indispensáveis para que a União 
obtenha o orçamento progressivo e estável 
de que necessita para contribuir para as 
medidas contra-cíclicas em prol da 
estabilidade financeira e da recuperação 
económica; insiste em que as reformas em 
questão devem aumentar a capacidade do 
orçamento da União para obter grandes 
economias de escala e eficiências em 
termos de custos graças à transferência de
despesas substanciais – como o Fundo 
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Europeu de Desenvolvimento, a I&D e as 
infra-estruturas de energia e de transporte 
– do nível nacional para o nível da UE, 
poupando, desse modo, fundos dos 
tesouros nacionais; entende que a União 
deve poder proceder à recolha directa dos 
seus próprios recursos, alcançando assim
uma ligação mais directa com o cidadão 
contribuinte;

Or. en

Alteração 1058
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais legítimo, transparente e 
mais simples; salienta que a eliminação
gradual das excepções existentes e dos 
mecanismos de correcção e a introdução de 
um ou vários recursos próprios genuínos da 
União são passos indispensáveis para 
alcançar este objectivo; acredita que o 
repto a longo prazo da União deve ser a 
recolha directa dos seus próprios recursos, 
alcançando assim um sistema de 
financiamento mais autónomo e 
transparente; considera que um 
instrumento útil seria transferir uma 
parte do IVA nacional directamente para 
o orçamento da UE, figurando também 
como um imposto distinto nas facturas 
para os cidadãos;

Or. en

Alteração 1059
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, em nome do Grupo S&D



PE462.732v04-00 120/140 AM\865598PT.doc

PT

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto da 
União deve ser reforçar o peso dos seus 
próprios recursos genuínos, reduzindo ao 
mesmo tempo os recursos do RNB;

Or. en

Alteração 1060
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo 
da reforma consiste em alcançar um 
sistema mais justo, mais transparente e 
mais simples; salienta que a eliminação 
gradual das excepções existentes e dos 
mecanismos de correcção e a introdução de 
um ou vários recursos próprios genuínos 
da União são passos indispensáveis para 
alcançar este objectivo; acredita que o 
repto a longo prazo da União deve ser a 
recolha directa dos seus próprios recursos, 
alcançando assim um sistema de 
financiamento mais autónomo e 
transparente;

116. Salienta que a eliminação gradual das 
excepções existentes e dos mecanismos de 
correcção e a introdução de recursos
próprios genuínos da União são passos 
indispensáveis para um orçamento 
europeu transparente, justo, legítimo e 
eficiente; acredita que o repto da União 
deve ser a recolha directa dos seus próprios 
recursos, independentemente dos 
orçamentos nacionais, alcançando assim 
um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

Or. en
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Alteração 1061
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente; salienta que a 
introdução de novos recursos próprios 
deve ser decidida pelos Estados Membros 
e que não é matéria de decisão 
independente por parte da Comissão; 
considera necessário garantir que a carga 
suportada pelas pessoas que pagam 
impostos e taxas não aumenta de forma 
descoordenada, sobrecarregando-as 
excessivamente, comprometendo a 
competitividade e reduzindo a 
transparência;

Or. de

Alteração 1062
Louis Michel, Charles Goerens

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 116. Considera que o principal objectivo da 
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reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto da 
União deve ser a recolha directa dos seus 
próprios recursos, alcançando assim um 
sistema de financiamento mais autónomo e 
transparente;

Or. fr

Alteração 1063
Bas Eickhout

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

116. Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a abolição das 
excepções existentes e dos mecanismos de 
correcção, mantendo simultaneamente os 
recursos do RNB para reforçar a 
solidariedade, e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos novos da 
União são passos indispensáveis para 
alcançar este objectivo; acredita que o 
repto a longo prazo da União deve ser a 
recolha directa dos seus próprios recursos, 
alcançando assim um sistema de 
financiamento mais autónomo e 
transparente;

Or. en

Alteração 1064
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski
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Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a abolição das 
excepções existentes e dos mecanismos de 
correcção e a introdução de um ou vários 
recursos próprios genuínos da União são 
passos indispensáveis para alcançar este 
objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

Or. en

Alteração 1065
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
simples, mais autónomo, transparente e 
equitativo, que o público possa 
compreender melhor; recorda a sua 
posição de que um sistema de recursos 
próprios se deve basear nos critérios que 
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melhor exprimam a capacidade dos 
Estados Membros para contribuírem e 
seria independente das transferências 
nacionais;

Or. en

Alteração 1066
Giovanni La Via

Proposta de resolução
N.º 116

Proposta de resolução Alteração

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a eliminação gradual 
das excepções existentes e dos mecanismos 
de correcção e a introdução de um ou 
vários recursos próprios genuínos da União 
são passos indispensáveis para alcançar 
este objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

116 Considera que o principal objectivo da 
reforma consiste em alcançar um sistema 
mais justo, mais transparente e mais 
simples; salienta que a superação das 
excepções existentes e dos mecanismos de 
correcção e a introdução de um ou vários 
recursos próprios genuínos da União são 
passos indispensáveis para alcançar este 
objectivo; acredita que o repto a longo 
prazo da União deve ser a recolha directa 
dos seus próprios recursos, alcançando 
assim um sistema de financiamento mais 
autónomo e transparente;

Or. en

Alteração 1067
James Elles

Proposta de resolução
N.º 116-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

116-A. Observa que emergiram balanços 
negativos para vários Estados-Membros
na última década, pondo em causa a 
equidade do sistema de recursos próprios; 
entende que se deveria introduzir um 
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mecanismo correctivo permanente 
quando nenhum Estado-Membro for 
obrigado a pagar uma contribuição 
líquida superior a 0,25% do seu PIB;

Or. en

Alteração 1068
Angelika Niebler

Proposta de resolução
N.º 116-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

116-B. Observa, contudo, que a 
introdução de quaisquer novos recursos 
próprios corre o risco de criar, a curto 
prazo, um desequilíbrio orçamental entre 
os Estados-Membros, o qual só pode ser 
compensado por um mecanismo de 
correcção uniforme e transparente 
aplicável a todos os Estados-Membros;

Or. en

Alteração 1069
Ilda Figueiredo

Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a 
fim de financiar as políticas e os 
objectivos acordados da UE; está 
convencido de que o novo sistema não irá 
aumentar a carga fiscal dos cidadãos e 
contribuirá para reduzir a carga dos 

Suprimido
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tesouros nacionais;

Or. pt

Alteração 1070
Cornelis de Jong

Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a 
fim de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE para financiar as políticas e os 
objectivos acordados da UE; está 
convencido de que o novo sistema não irá 
aumentar a carga fiscal dos cidadãos e 
contribuirá para reduzir a carga dos 
tesouros nacionais;

Or. en

Alteração 1071
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Isabelle Durant

Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que 
o novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios em si mesmo
não está relacionado com o tamanho do 
orçamento da UE, visando antes encontrar 
uma combinação mais eficaz dos recursos 
a fim de financiar as políticas e os 
objectivos acordados da UE; faz notar que 
a introdução de um novo sistema, se todos 
os outros factores permanecerem iguais, 
não irá aumentar a carga fiscal global dos 
cidadãos e contribuirá para reduzir a carga 
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dos tesouros nacionais; defende que se 
deve tirar partido de novas fontes de 
receitas possíveis, como o imposto sobre 
as transacções financeiras, as receitas 
decorrentes dos leilões de licenças de 
emissão RCLE, uma percentagem do IVA, 
os impostos sobre as sociedades, o 
carbono e/ou a energia, para aumentar os 
investimentos a nível da UE, a fim de 
atingir os objectivos da Estratégia Europa 
2020, reduzindo simultaneamente a 
despesas dos Estados Membros nestes 
domínios e as contribuições do seu RNB 
para o orçamento da UE;

Or. en

Alteração 1072
José Bové

Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios necessita de
uma combinação mais eficaz dos recursos 
a fim de financiar as políticas e os 
objectivos acordados da UE; está 
convencido de que o novo sistema não irá 
aumentar a carga fiscal dos cidadãos, mas 
sim tirar partido de novos recursos 
orçamentais como, por exemplo, a 
aplicação de um imposto europeu sobre as 
transacções financeiras, e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

Or. en

Alteração 1073
Frank Engel, Othmar Karas
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Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios implica
encontrar uma combinação mais eficaz dos 
recursos a fim de financiar as políticas e os 
objectivos acordados da UE; está 
convencido de que o novo sistema não irá 
aumentar a carga fiscal dos cidadãos e 
contribuirá para reduzir a carga dos 
tesouros nacionais;

Or. en

Alteração 1074
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

117. Salienta que qualquer reestruturação 
do sistema de recursos próprios não deve 
estar relacionado com o tamanho do 
orçamento da UE, mas encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e deve reduzir a carga 
dos tesouros nacionais;

Or. en

Alteração 1075
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 117
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Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema que está a ser proposto irá
aumentar a carga fiscal dos cidadãos e não 
contribuirá para reduzir a carga dos 
tesouros nacionais;

Or. en

Alteração 1076
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais; 
recorda que qualquer alteração relativa 
aos recursos próprios deve ser aplicada 
em conformidade com a soberania em 
matéria orçamental dos 
Estados-Membros;

Or. en
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Alteração 1077
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, em nome 
do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 117

Proposta de resolução Alteração

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos e contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais;

117. Salienta que a reestruturação do 
sistema de recursos próprios não está 
relacionado com o tamanho do orçamento 
da UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz dos recursos a fim 
de financiar as políticas e os objectivos 
acordados da UE; está convencido de que o 
novo sistema não irá aumentar a carga 
fiscal dos cidadãos, contribuirá para 
reduzir a carga dos tesouros nacionais e 
tornaria mesmo possível aos 
Estados-Membros efectuar reduções ou 
reafectações na sua despesa pública;

Or. en

Alteração 1078
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 117-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

117-A. Está convencido da necessidade de 
voltar a um sistema de verdadeiros 
recursos próprios tal como previsto pelos 
Tratados; solicita que a Comissão 
apresente propostas concretas para este 
fim; refere que, durante a transição para 
um orçamento cujas receitas sejam 
inteiramente constituídas por recursos 
próprios, é necessário manter 
contribuições nacionais suficientes para 
permitir que a UE cumpra os imperativos 
de financiamento e despesa;
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Or. en

Alteração 1079
Frank Engel, Othmar Karas

Proposta de resolução
N.º 117-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

117-B. Solicita que, de acordo com estas 
linhas de reforma, todas e quaisquer 
formas de redução sejam abolidas, uma 
vez que os Estados deixam de contribuir a 
partir dos seus próprios recursos 
orçamentais;

Or. en

Alteração 1080
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, em nome do 
Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 117-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

117-C. Salienta que o Parlamento 
Europeu é o único parlamento que tem 
uma palavra a dizer sobre a parte das 
despesas, mas não sobre a das receitas; 
realça, por isso, a crucial necessidade de 
uma reforma democrática dos recursos da 
UE;

Or. en

Alteração 1081
Evelyn Regner

Proposta de resolução
N.º 118
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Proposta de resolução Alteração

118. Toma nota dos eventuais novos 
recursos próprios propostos pela Comissão 
na sua Comunicação sobre a revisão do 
orçamento; aguarda as conclusões da 
análise de impacto destas opções, que 
deverá igualmente examinar os 
mecanismos de colecta relevantes, tendo 
em vista a apresentação pela Comissão de 
uma proposta legislativa até 1 de Julho de 
2011;

118. Toma nota dos eventuais novos 
recursos próprios propostos pela Comissão 
na sua Comunicação sobre a revisão do 
orçamento; solicita à Comissão que, nos 
planos para um novo sistema de recursos 
próprios, tenha devidamente em conta a 
Resolução do Parlamento Europeu, de 8 
de Março de 2011, sobre um 
financiamento inovador a nível mundial e 
europeu, que preconiza a introdução de 
um imposto sobre as transacções 
financeiras a nível da União; aguarda as 
conclusões da análise de impacto destas 
opções, que deverá igualmente examinar os 
mecanismos de colecta relevantes, tendo 
em vista a apresentação pela Comissão de 
uma proposta legislativa até 1 de Julho de 
2011;

Or. de

Alteração 1082
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin, em nome do Grupo S&D

Proposta de resolução
N.º 118

Proposta de resolução Alteração

118. Toma nota dos eventuais novos 
recursos próprios propostos pela Comissão 
na sua Comunicação sobre a revisão do 
orçamento; aguarda as conclusões da 
análise de impacto destas opções, que 
deverá igualmente examinar os 
mecanismos de colecta relevantes, tendo 
em vista a apresentação pela Comissão de 
uma proposta legislativa até 1 de Julho de 
2011;

118. Toma nota dos eventuais novos 
recursos próprios propostos pela Comissão 
na sua Comunicação sobre a reapreciação 
do orçamento (tributação do sector 
financeiro, leilões no âmbito do regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa, taxa da UE ligada ao 
transporte aéreo, IVA, imposto energético 
da UE, imposto sobre o rendimento das 
sociedades da UE); solicita à Comissão 
que analise também no seu estudo de 
viabilidade as várias opções possíveis para 
um imposto sobre as transacções 
financeiras da UE e os seus impactos, 
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como foi igualmente solicitado pelo 
Conselho; aguarda as conclusões da 
análise de impacto destas opções, que 
deverá igualmente examinar os 
mecanismos de colecta relevantes, tendo 
em vista a apresentação pela Comissão de 
uma proposta legislativa até 1 de Julho de 
2011;

Or. en

Alteração 1083
Miguel Portas, Jürgen Klute

Proposta de resolução
N.º 118

Proposta de resolução Alteração

118. Toma nota dos eventuais novos 
recursos próprios propostos pela Comissão 
na sua Comunicação sobre a revisão do 
orçamento; aguarda as conclusões da 
análise de impacto destas opções, que 
deverá igualmente examinar os 
mecanismos de colecta relevantes, tendo 
em vista a apresentação pela Comissão de 
uma proposta legislativa até 1 de Julho de 
2011;

118. Toma nota dos eventuais novos 
recursos próprios propostos pela Comissão 
na sua Comunicação sobre a revisão do 
orçamento e que se devem traduzir numa
proposta legislativa até 1 de Julho de 2011; 
a UE deve tomar a iniciativa de aplicar no 
seu próprio espaço uma taxa sobre as 
transacções financeiras, enquanto deve 
continuar a bater-se pela sua aplicação 
em escala global; a UE deve ainda actuar 
exemplarmente sobre os movimentos de 
capitais em direcção aos paraísos fiscais; 
os recursos assim obtidos devem reforçar 
o orçamento da UE, reduzindo as 
contribuições dos orçamentos nacionais e 
concentrarem-se no apoio a programas de 
convergência social e de combate a 
pobreza a nível mundial e em escala 
europeia;

Or. pt

Alteração 1084
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, em nome do Grupo S&D
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Proposta de resolução
N.º 118-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

118-A. Recorda que, tal como foi 
aprovado na Resolução do Parlamento 
Europeu, de 8 de Março de 2011, sobre 
um financiamento inovador a nível 
mundial e europeu, "a introdução de um 
ITF pode ajudar a enfrentar os modelos 
de negociação altamente prejudiciais nos 
mercados financeiros, como algumas 
transacções marcadas por uma lógica do 
curto prazo e negociações automatizadas 
de alta-frequência, e a travar a 
especulação"; lembra, por conseguinte, 
que a UE deve promover a introdução de 
um ITF a nível global e, na sua falta, que 
deve aplicar um ITF a nível europeu 
como primeira etapa; considera, por 
conseguinte, que um ITF pode constituir 
uma importante contribuição do sector 
financeiro para o custo da crise e a 
sustentabilidade das finanças públicas, e 
que também pode contribuir parcialmente 
para financiar o orçamento da UE;

Or. en

Alteração 1085
Sylvie Goulard

Proposta de resolução
N.º 118-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

118-B. Opõe-se firmemente ao actual 
sistema de dotações de pagamento não 
utilizadas, que não incentiva os 
Estados-Membros a utilizarem os créditos 
europeus da forma mais eficiente; propõe, 
por conseguinte, que as receitas 
resultantes das dotações de pagamento 
não utilizadas transitem para o orçamento 
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da União do ano seguinte e que sejam 
afectadas a programas favoráveis à 
estratégia de crescimento da UE para os 
Estados-Membros que cumpram o Pacto 
de Estabilidade e Crescimento ou que 
tenham tomado medidas correctivas;

Or. en

Alteração 1086
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i 
Balcells, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 118-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

118-C. Opõe-se firmemente ao actual 
sistema de dotações de pagamento não 
utilizadas, que não incentiva os 
Estados-Membros a utilizarem os créditos 
europeus da forma mais eficiente; propõe, 
por conseguinte, que as receitas 
resultantes das dotações de pagamento 
não utilizadas transitem para o orçamento 
da União do ano seguinte;

Or. en

Alteração 1087
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 120

Proposta de resolução Alteração

120. Salienta os estritos requisitos em 
matéria de maioria, tanto para o 
Parlamento Europeu como para o 
Conselho, e assinala a importância de 
explorar ao máximo o Tratado, que obriga 
o Parlamento, o Conselho e a Comissão a 

120. Salienta os estritos requisitos em 
matéria de maioria, tanto para o 
Parlamento Europeu como para o 
Conselho, e assinala a importância de 
explorar ao máximo o Tratado, que obriga 
o Parlamento, o Conselho e a Comissão a 
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tomarem todas as medidas necessárias para 
este fim ao longo de todo o processo 
conducente à adopção do QFP; congratula-
se, a este respeito, com o compromisso 
assumido pelas Presidências do Conselho7

de dirigirem o processo de elaboração do 
futuro QFP num espírito de abertura e de 
colaboração construtiva com o 
Parlamento;

tomarem todas as medidas necessárias para 
este fim ao longo de todo o processo 
conducente à adopção do QFP; congratula-
se, a este respeito, com o compromisso 
assumido pelas Presidências do Conselho
de garantirem um diálogo e uma 
colaboração abertos e construtivos com o 
Parlamento durante todo o processo de 
elaboração do futuro QFP e reafirma o seu 
desejo de trabalhar em estreita 
cooperação com o Conselho e a 
Comissão, em total conformidade com as 
disposições do Tratado de Lisboa, durante 
este processo de negociação;

Or. en

Alteração 1088
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Proposta de resolução
N.º 120

Proposta de resolução Alteração

120. Salienta os estritos requisitos em 
matéria de maioria, tanto para o 
Parlamento Europeu como para o 
Conselho, e assinala a importância de 
explorar ao máximo o Tratado, que obriga 
o Parlamento, o Conselho e a Comissão a 
tomarem todas as medidas necessárias para 
este fim ao longo de todo o processo 
conducente à adopção do QFP; congratula-
se, a este respeito, com o compromisso 
assumido pelas Presidências do Conselho7

de dirigirem o processo de elaboração do 
futuro QFP num espírito de abertura e de 
colaboração construtiva com o Parlamento;

120. Salienta os estritos requisitos em 
matéria de maioria, tanto para o 
Parlamento Europeu como para o 
Conselho, e assinala a importância de 
explorar ao máximo o disposto no artigo 
312.º, n.º 5, do TFUE, que obriga o 
Parlamento, o Conselho e a Comissão a 
tomarem todas as medidas necessárias para 
este fim ao longo de todo o processo 
conducente à adopção do QFP e prevê, 
assim, explicitamente que as instituições 
entabulem negociações para chegarem a 
acordo sobre um texto que possa ser 
aprovado pelo Parlamento; faz notar que, 
à excepção de determinadas disposições 
incompatíveis com as disposições do 
Tratado de Lisboa, o actual Acordo 
Interinstitucional (AI) continua a ser 
aplicável enquanto não for alterado, 
substituído ou revisto e que, se não for 
aprovado um QFP pós-2013 até ao fim de 
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2013, os limites máximos e outras 
disposições correspondentes ao ano de 
2013 serão prorrogados; congratula-se, a 
este respeito, com o compromisso 
assumido pelas Presidências do 
Conselho[1] de dirigirem o processo de 
elaboração do futuro QFP num espírito de 
abertura e de colaboração construtiva com 
o Parlamento;
[1] Carta do Primeiro-Ministro Yves 
Leterme ao Presidente Buzek, de 8 de 
Dezembro de 2010.

Or. en

Alteração 1089
Bastiaan Belder

Proposta de resolução
N.º 121

Proposta de resolução Alteração

121. Insta, por conseguinte, o Conselho e 
a Comissão a cumprirem o Tratado e a 
envidarem todos os esforços necessários 
para alcançarem rapidamente um acordo 
com o Parlamento sobre um método 
prático de trabalho para o processo de 
negociação do QFP; reitera o vínculo 
existente entre a reforma das receitas e a 
reforma das despesas e solicita, por 
conseguinte, um compromisso sólido por 
parte do Conselho para debater as 
propostas sobre novos recursos próprios 
no âmbito da negociação do QFP;

Suprimido

Or. en

Alteração 1090
Marta Andreasen

Proposta de resolução
N.º 121
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Proposta de resolução Alteração

121. Insta, por conseguinte, o Conselho e a 
Comissão a cumprirem o Tratado e a 
envidarem todos os esforços necessários 
para alcançarem rapidamente um acordo 
com o Parlamento sobre um método 
prático de trabalho para o processo de 
negociação do QFP; reitera o vínculo 
existente entre a reforma das receitas e a 
reforma das despesas e solicita, por 
conseguinte, um compromisso sólido por 
parte do Conselho para debater as 
propostas sobre novos recursos próprios 
no âmbito da negociação do QFP;

121. Insta, por conseguinte, o Conselho e a 
Comissão a cumprirem o Tratado e a 
envidarem todos os esforços necessários 
para alcançarem rapidamente um acordo 
com o Parlamento sobre um método 
prático de trabalho para o processo de 
negociação do QFP; 

Or. en

Alteração 1091
Reimer Böge, em nome do Grupo PPE-DE

Proposta de resolução
N.º 121

Proposta de resolução Alteração

121. Insta, por conseguinte, o Conselho e a 
Comissão a cumprirem o Tratado e a 
envidarem todos os esforços necessários 
para alcançarem rapidamente um acordo 
com o Parlamento sobre um método 
prático de trabalho para o processo de 
negociação do QFP; reitera o vínculo 
existente entre a reforma das receitas e a 
reforma das despesas e solicita, por 
conseguinte, um compromisso sólido por 
parte do Conselho para debater as 
propostas sobre novos recursos próprios no 
âmbito da negociação do QFP;

121. Insta, por conseguinte, o Conselho e a 
Comissão a cumprirem o Tratado e a 
envidarem todos os esforços necessários 
para alcançarem rapidamente um acordo 
com o Parlamento sobre um método 
prático de trabalho para o processo de 
negociação do QFP; recorda que esse 
acordo é explicitamente exigido no artigo 
312.º, n.º 5 do TFUE, nos termos do qual 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão devem tomar todas as medidas 
necessárias para facilitar a adopção do 
QFP; reitera o vínculo existente entre a 
reforma das receitas e a reforma das 
despesas e solicita, por conseguinte, um 
compromisso sólido por parte do Conselho 
para debater as propostas sobre novos 
recursos próprios no âmbito da negociação 
do QFP;

Or. en
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Alteração 1092
Robert Goebbels

Proposta de resolução
N.º 121

Proposta de resolução Alteração

121. Insta, por conseguinte, o Conselho e a 
Comissão a cumprirem o Tratado e a 
envidarem todos os esforços necessários 
para alcançarem rapidamente um acordo 
com o Parlamento sobre um método 
prático de trabalho para o processo de 
negociação do QFP; reitera o vínculo 
existente entre a reforma das receitas e a 
reforma das despesas e solicita, por 
conseguinte, um compromisso sólido por 
parte do Conselho para debater as 
propostas sobre novos recursos próprios no 
âmbito da negociação do QFP;

121. Insiste, por conseguinte, em que o 
Conselho e a Comissão cumpram o 
Tratado e envidem todos os esforços 
necessários para alcançarem rapidamente 
um acordo com o Parlamento sobre um 
método prático de trabalho para o processo 
de negociação do QFP; reitera o vínculo 
existente entre a reforma das receitas e a 
reforma das despesas e solicita, por 
conseguinte, um compromisso sólido por 
parte do Conselho para debater as 
propostas sobre novos recursos próprios no 
âmbito da negociação do QFP;

Or. fr

Alteração 1093
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Andrew 
Duff, em nome do Grupo ALDE

Proposta de resolução
N.º 121-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

121-A. Propõe a organização de uma 
conferência interparlamentar que inclua 
os parlamentos nacionais e Europeu, bem 
como a Comissão e o Conselho, para 
entabularem amplos debates sobre a 
finalidade, o âmbito e a orientação da 
revisão do quadro financeiro plurianual 
da União e a reforma do sistema 
tributário; insta os parlamentos nacionais 
a enviarem a essa conferência deputados 
com responsabilidades em matéria de 
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despesas e de controlo orçamentais;

Or. en

Alteração 1094
Bas Eickhout, Andrew Duff

Proposta de resolução
N.º 121-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

121-B. Solicita que seja, pelo menos, 
iniciado um debate público sobre essas 
questões a nível da UE, através da 
organização de uma conferência tipo 
convenção sobre o financiamento futuro 
da União, que deve incluir representantes 
das três instituições europeias, bem como 
dos parlamentos nacionais;

Or. en


