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17.10.2012 A7-0313/1 

Alteração  1 

Anne E. Jensen, Jan Mulder 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Está particularmente preocupado com o 

atual nível de autorizações de liquidação 

pendente que é cada vez mais elevado 

(RAL); exige a adoção de uma estratégia 

interinstitucional comum para manter o 

nível de RAL sob controlo no QFP 2014-

2020 e de medidas adequadas para o efeito; 

a este respeito, incentiva à realização de 

um debate sobre como distribuir o nível de 

dotações de pagamento de forma mais 

equitativa pelo período do QFP, de modo a 

evitar, na medida do possível, o risco de 

impedir a execução dos programas da UE 

devido a uma falta de dotações para 

pagamentos no final do quadro financeiro; 

58. Está particularmente preocupado com o 

atual nível de autorizações de liquidação 

pendente que é cada vez mais elevado 

(RAL); exige a adoção de uma estratégia 

interinstitucional comum para manter o 

nível de RAL sob controlo no QFP 2014-

2020 e de medidas adequadas para o efeito, 

nomeadamente uma aplicação rigorosa 

da norma de anulação N+2 a todos os 

Estados-Membros sem derrogações; a este 

respeito, incentiva também à realização de 

um debate sobre como distribuir o nível de 

dotações de pagamento de forma mais 

equitativa pelo período do QFP, de modo a 

evitar, na medida do possível, o risco de 

impedir a execução dos programas da UE 

devido a uma falta de dotações para 

pagamentos no final do quadro financeiro; 

 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/2 

Alteração  2 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Gerben-Jan Gerbrandy 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Apoia a introdução de disposições de 

condicionalidade ex ante para garantir que 

o financiamento da UE, nomeadamente no 

âmbito do Fundo de Coesão, dos Fundos 

Estruturais e dos fundos de 

desenvolvimento rural e das pescas, seja 

mais bem direcionado para a realização dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020; 

considera que, se a sua aplicação se basear, 

por um lado, num princípio de parceria 

reforçada através do maior envolvimento 

das autoridades locais e regionais e, por 

outro lado, em condições que sejam 

pertinentes para os objetivos dos diferentes 

fundos, estas disposições de 

condicionalidade podem aumentar a 

legitimidade e a eficácia dos apoios da UE; 

41. Apoia a introdução de disposições de 

condicionalidade ex ante para garantir que 

o financiamento da UE, nomeadamente no 

âmbito do Fundo de Coesão, dos Fundos 

Estruturais e dos fundos de 

desenvolvimento rural e das pescas, seja 

mais bem direcionado para a realização dos 

objetivos da Estratégia Europa 2020; a este 

respeito, sublinha a necessidade de 

estabelecer medidas de salvaguarda para 

garantir que os subsídios do QFP não 

põem em causa a realização dos objetivos 

climáticos e ambientais da Estratégia 

Europa 2020; considera que, se a sua 

aplicação se basear, por um lado, num 

princípio de parceria reforçada através do 

maior envolvimento das autoridades locais 

e regionais e, por outro lado, em condições 

que sejam pertinentes para os objetivos dos 

diferentes fundos, estas disposições de 

condicionalidade podem aumentar a 

legitimidade e a eficácia dos apoios da UE; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/3 

Alteração  3 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Andrew Duff 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 14-A. Está convicto de que é possível 

obter poupanças significativas em termos 

de eficácia das despesas através de uma 

transferência criteriosa de rubricas da 

despesa pública nacional, como a I&D, 

para o orçamento da UE, o que se 

traduziria em economias de escala, no fim 

da duplicação e numa oportunidade para 

introduzir medidas de correção das 

insuficiências do mercado; 

Or. en 

 

 


