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17.10.2012 A7-0313/4 

Alteração  4 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 

Considerando K-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  K-A. Considerando que o Parlamento 
condena com a máxima veemência o facto 
de, pela 16ª vez, o órgão de auditoria da 
União, o Tribunal de Contas Europeu, 
não ter podido aceitar as contas anuais da 
União Europeia e que, por conseguinte, 
salienta que a luta contra irregularidades 
e fraudes constitui uma prioridade 
fundamental nos próximos anos; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/5 

Alteração  5 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Apoia firmemente a proposta da 
Comissão de introduzir medidas de 
integração para combater as alterações 
climáticas com o objetivo de que pelo 
menos 20% da despesa esteja relacionada 
com a questão do clima; considera 
essencial que o orçamento da UE seja 
capaz de mobilizar investimentos para 
uma economia hipocarbónica sustentável 
e próspera, de apoiar adequadamente o 
cumprimento das metas da Estratégia 
Europa 2020 em matéria de clima, 
energia, eficiência dos recursos e 
biodiversidade, e de beneficiar os 
cidadãos da UE garantindo um ambiente 
mais saudável; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/6 

Alteração  6 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Sublinha que, de 2000 em diante, a 
diferença entre o limite máximo dos 
recursos próprios da UE (1,29 % do RNB 
em dotações de autorização e 1,23 % em 
dotações de pagamento) e os limites 
máximos do QFP aumentou 
drasticamente; além disso, observa que o 
QFP apenas estabelece níveis máximos de 
despesa, tendo-se o orçamento da UE 
mantido sempre muito abaixo desses 
níveis; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/7 

Alteração  7 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Considera que a proposta da 
Comissão, que representa um 
congelamento dos limites máximos do 
QFP para o período 2014-2020 em linha 
com o nível dos limites máximos de 2013, 
não será suficiente para financiar as 
atuais prioridades políticas associadas à 
Estratégia da Europa para um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, as novas atribuições previstas 
pelo Tratado de Lisboa ou a resposta a 
acontecimentos imprevistos, já para não 
mencionar os objetivos e compromissos 
políticos assumidos pelo próprio Conselho 
Europeu; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/8 

Alteração  8 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Recorda a sua posição, expressa em 8 
de junho de 2011, de que, sem um 
aumento adequado do orçamento acima 
do nível dos limites máximos de 2013, 
diversas políticas e prioridades da UE 
terão de ser revistas em baixa ou mesmo 
abandonadas; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/9 

Alteração  9 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Alerta o Conselho para qualquer 
tentativa de reduzir ainda mais o nível das 
despesas da UE, tal como é proposto pela 
Comissão; opõe-se firmemente a qualquer 
apelo a cortes lineares e transversais 
passíveis de pôr em risco a execução e 
eficácia de todas as políticas da UE, 
independentemente do seu valor 
acrescentado europeu, peso político ou 
resultados; em alternativa, desafia o 
Conselho a, caso proponha cortes, 
identificar clara e publicamente as 
prioridades políticas ou projetos que 
deviam ser totalmente abandonados; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/10 

Alteração  10 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Sublinha o papel fundamental que o 

orçamento da UE deve desempenhar na 

concretização dos objetivos da Estratégia 

UE 2020 definidos de comum acordo; 

considera que, se for bem distribuído, o 

financiamento da UE pode, efetivamente, 
desencadear e catalisar ações com um 
claro valor acrescentado europeu, que os 
Estados-Membros não podem realizar por 
si próprios, bem como criar sinergias e 
complementaridades com as atividades 
dos Estados-Membros, ajudando-os a 
centrarem-se em investimentos-chave 
orientados para o futuro;  

21. Sublinha o papel fundamental que o 

orçamento da UE deve desempenhar na 

concretização dos objetivos da Estratégia 

UE 2020 definidos de comum acordo; 

considera que, se for bem distribuído, o 

financiamento da UE pode apoiar as ações 
lançadas por iniciativa dos 
Estados-Membros e complementar as 
iniciativas que os Estados-Membros 
considerem adequadas; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/11 

Alteração  11 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Reitera, neste contexto, a sua posição 
favorável a um aumento significativo do 
financiamento disponível para os 
programas da União nos domínios da 
competitividade, das PME, do 
empreendedorismo e das infraestruturas 
sustentáveis, que estão no centro da 
Estratégia Europa 2020; tem a forte 
convicção de que acrescentar mais cortes 
à proposta da Comissão afetará 
gravemente a credibilidade da UE e o seu 
compromisso político em prol do 
crescimento e do emprego; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/12 

Alteração  12 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Recorda que as PME constituem 

propulsores essenciais do crescimento 

económico, da competitividade, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e o relançamento 

de uma economia europeia sustentável; 

congratula-se, por isso, com a ênfase 

colocada pela Estratégia Europa 2020 na 

inovação e política industrial; rejeita 
veementemente qualquer tentativa de 
reduzir ainda mais a dotação no caso de 
programas, tais como o COSME, que 
estão no cerne da competitividade e do 
emprego europeus; 

25. Recorda que as PME constituem 

propulsores essenciais do crescimento 

económico, da competitividade, da 

inovação e do emprego e reconhece o 

importante papel que desempenham para 

assegurar a recuperação e o relançamento 

de uma economia europeia sustentável; 

congratula-se, por isso, com a ênfase 

colocada pela Estratégia Europa 2020 na 

inovação e política industrial; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/13 

Alteração  13 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Considera que a política de coesão da 
UE (fundos estruturais e fundo de coesão) 
constitui um instrumento estratégico para 
o investimento, o crescimento e a 
competitividade sustentáveis, e um pilar 
fundamental da solidariedade na Europa, 
com um indiscutível valor acrescentado 
europeu; observa ainda os efeitos 
indiretos significativos dos fundos 
destinados à coesão em todos os 
Estados-Membros; insiste em que, para 
ser eficaz na redução dos desequilíbrios 
macroeconómicos na UE e contribuir 
para a coesão económica, social e 
territorial, a política de coesão deve 
assentar num quadro financeiro estável, 
sólido e sustentável; reitera a sua posição 
de que, dada a necessidade urgente de 
garantir o investimento público no 
crescimento e no emprego, o 
financiamento da política de coesão deve 
ser mantido pelo menos no nível do 
período de 2007-2013 e continuar a 
abranger todas as regiões da UE, com 
particular ênfase nas regiões menos 
desenvolvidas; apoia a proposta da 
Comissão de afetar 25% da totalidade da 
dotação para a política de coesão ao FSE; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/14 

Alteração  14 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Salienta que é indispensável reforçar 
o bem orientado e eficiente programa da 
União para o ambiente e a ação climática 
e que as despesas integradas em prol do 
clima e do ambiente devem ser ativamente 
apoiadas no âmbito dos fundos relevantes 
da UE; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/15 

Alteração  15 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Realça a necessidade de dar 
continuidade ao programa no caso dos 
mais desfavorecidos; recorda à Comissão 
o seu compromisso de apresentar, em 
tempo útil, uma proposta legislativa nesse 
sentido, com vista a garantir a 
continuidade da ajuda ao programa após 
2013, com uma nova base jurídica e um 
envelope financeiro autónomo; 

Suprimido 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2012 A7-0313/16 

Alteração  16 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Considera que o montante global 
afetado pela Comissão ao Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça não 
reflete adequadamente o reforço deste 
domínio resultante do Tratado de Lisboa, 
nem as suas atividades e desafios 
crescentes; sublinha que as atividades 
financiadas devem ter um valor 
acrescentado europeu e que é necessário 
garantir uma distribuição do 
financiamento equitativa, equilibrada e 
transparente entre os vários objetivos 
destes programas; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/17 

Alteração  17 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Recorda que os programas da UE nos 
domínios da educação, juventude, meios 
de comunicação social e cultura estão 
próximos dos cidadãos, registam taxas 
particularmente elevadas de execução, 
produzem efeitos de alavancagem e 
multiplicação palpáveis, entre os quais 
resultados económicos significativos, e 
geram um valor acrescentado europeu 
claro e comprovado, reunindo recursos, 
incentivando a mobilidade e a cidadania 
ativa e reforçando a cooperação entre 
diferentes setores e partes interessadas; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/18 

Alteração  18 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 33 

 

Proposta de resolução Alteração 

33. Reitera a sua posição de que as novas 
responsabilidades atribuídas à UE pelos 
Tratados exigem um financiamento 
adicional adequado em relação ao QFP 
2007-2013, de modo a permitir à União 
desempenhar o seu papel enquanto ator 
global observando os compromissos já 
assumidos, nomeadamente a 
concretização do objetivo de disponibilizar 
0,7% do RNB dos Estados-Membros para 
a Ajuda Pública ao Desenvolvimento e 
para a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio até 2015; 
realça o papel da União na promoção da 
democracia, da paz, da solidariedade, da 
estabilidade e da redução da pobreza nos 
países vizinhos e parceiros; sublinha a 
complementaridade da assistência da UE 
face à prestada pelos Estados-Membros, 
bem como o seu efeito catalisador em 
termos de intervenção nas regiões onde a 
assistência bilateral não é prestada; 
afirma-se particularmente favorável à 
programação conjunta das ações dos 
Estados-Membros e da UE; sublinha, 
portanto, que as propostas da Comissão 
relativas à "Europa Global" e ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento devem ser 
consideradas como o mínimo 
indispensável para concretizar os 
objetivos ambiciosos da Europa a nível 

Suprimido 
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mundial; regista, em particular, a 
necessidade de fazer corresponder às 
responsabilidades do SEAE recursos 
orçamentais adequados; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/19 

Alteração  19 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Sublinha a importância estratégica 
dos projetos de grande dimensão no 
domínio das infraestruturas, como o 
ITER, o Galileo e o GMES, para o futuro 
da competitividade da UE; rejeita, por 
conseguinte, qualquer tentativa de 
transformar o GMES num programa 
intergovernamental; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/20 

Alteração  20 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Manifesta a sua convicção de que o 
financiamento destes projetos de grande 
dimensão deve ser assegurado pelo 
orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 
delimitado, de modo a evitar que 
eventuais derrapagens de custos ameacem 
o financiamento e a execução bem-
sucedida de outras políticas da União; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/21 

Alteração  21 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Entende que, no atual contexto das 
restrições dos orçamentos públicos, o 
efeito de alavanca de outras fontes de 
financiamento é imprescindível para levar 
a cabo os investimentos de longo prazo 
necessários para alcançar os objetivos da 
Estratégia UE 2020; acredita firmemente 
que o valor acrescentado europeu deriva 
sobretudo dos investimentos de longo 
prazo que estão fora do alcance dos 
Estados-Membros; destaca, neste 
contexto, as conclusões e recomendações 
da sua resolução sobre instrumentos 
financeiros inovadores no âmbito do 
próximo Quadro Financeiro Plurianual1; 

______________ 

 1 P7_TA-PROV(2012)XXXX 

38. Entende que o quadro orçamental 
proposto é plenamente suficiente para 
alcançar os objetivos da Estratégia UE 

2020; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/22 

Alteração  22 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Sublinha, contudo, que não há 
nenhuma relação direta entre o 
desempenho das políticas regionais e o 
desempenho macroeconómico de um 
Estado-Membro, e que as regiões não 
devem ser punidas pelo incumprimento, a 
nível nacional, dos procedimentos em 
matéria de governação económica; 
considera, portanto, que a imposição de 
sanções adicionais poderia agravar os 
problemas dos Estados-Membros já 
confrontados com dificuldades 
macroeconómicas, entendendo assim que 
as condicionalidades macroeconómicas 
não são aceitáveis; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/23 

Alteração  23 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 44 

 

Proposta de resolução Alteração 

44. Sublinha o trabalho crucial das 
agências descentralizadas da UE no apoio 
aos objetivos da União e a necessidade de 
fazer corresponder às suas 
responsabilidades recursos orçamentais 
adequados;  

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/24 

Alteração  24 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Considera, paralelamente, que o 
trabalho das agências descentralizadas da 
UE deve resultar em poupanças 
significativamente mais elevadas a nível 
nacional; insta os Estados-Membros a 
avaliarem os ganhos de eficiência gerados 
por essas agências a nível nacional e a 
fazerem pleno uso das mesmas, 
racionalizando assim as suas despesas 
nacionais; além disso, exorta os 
Estados-Membros a identificarem 
possíveis áreas de duplicação de trabalho 
ou reduzido valor acrescentado das 
agências, com vista a racionalizar o seu 
funcionamento; 

45. Reconhece a necessidade, em tempo 
de crise, de adotar uma atitude crítica em 
relação à despesa pública tanto na União 
como nos Estados-Membros; nessa 
perspetiva, recomenda que todas as 
agências da UE, incluindo o SEAE, sejam 
submetidas a uma inspeção a fim de 
encerrar gradualmente aquelas cujas 
missões já são, em parte ou na totalidade, 
asseguradas por autoridades nos 
Estados-Membros; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/25 

Alteração  25 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Está convencido de que a criação do 
Serviço Europeu de Ação Externa 
(SEAE) deveria traduzir-se em economias 
de escala a nível da UE e em poupanças 
significativas a nível nacional, sobretudo 
nos serviços diplomáticos nacionais 
presentes nos países terceiros; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/26 

Alteração  26 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Sugere a realização de uma avaliação 
independente da eficácia da despesa 
pública a três níveis — nacional, regional 
e europeu —, a fim de analisar de forma 
aprofundada o valor acrescentado e as 
possibilidades de reunir recursos e reduzir 
os custos em áreas como a defesa, a 
política de desenvolvimento, as agências 
descentralizadas, o Serviço Europeu de 
Ação Externa e a investigação científica, 
não só incentivando as economias de 
escala a nível da UE, mas respeitando 
também o princípio da subsidiariedade; é 
sua firme convicção que esta avaliação 
deverá traduzir-se numa redução de 
custos; recorda que a avaliação no que 
toca às agências descentralizadas deve ter 
em conta as disposições pertinentes da 
abordagem comum anexa à declaração 
conjunta do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão relativa às 
agências descentralizadas, assinada em 19 
de julho de 2012; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/27 

Alteração  27 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Apoia firmemente a margem para 
imprevistos, mas sublinha que, para ser 
eficaz, a sua mobilização não deve 
implicar a compensação obrigatória dos 
limites máximos e deve ser adotada por 
maioria qualificada no Conselho; 

Suprimido 

Or. en 



 

AM\916161PT.doc  PE493.633v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2012 A7-0313/28 

Alteração  28 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Congratula-se com a proposta da 
Comissão de aumentar a dotação do 
Instrumento de Flexibilidade e a 
utilização dos montantes anuais até ao 
ano n+3; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/29 

Alteração  29 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Sublinha o seu forte apoio à proposta 
da Comissão de que, em virtude da sua 
natureza não programável, a Reserva 
para Ajudas de Emergência, o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, o 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização e a reserva para as crises no 
setor agrícola devem ser inscritos no 
orçamento para além dos limites máximos 
das rubricas pertinentes; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/30 

Alteração  30 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 63 

 

Proposta de resolução Alteração 

63. Assinala o valor acrescentado do 
Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização (FEG) enquanto 
instrumento de intervenção na crise para 
apoiar a reinserção dos trabalhadores 
despedidos no mercado de trabalho; 
salienta que o FEG tem de ser 
aprofundado e melhorado depois de 2013, 
como um instrumento ao dispor de todas 
as categorias de trabalhadores em 
condições de igualdade; reitera 
igualmente a necessidade de um 
procedimento simplificado e acelerado no 
que diz respeito ao pagamento de 
subvenções, a fim de melhorar a sua 
eficiência; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/31 

Alteração  31 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Insta a Comissão e o Conselho a 
indicarem num anexo distinto as 
garantias e os compromissos orçamentais 
ou financeiros assumidos pela União ou 
por alguns dos Estados-Membros no 
âmbito dos mecanismos europeus de 
estabilização (MEEF, FEEF, MEE), de 
acordo com o disposto nos artigos 122.º, 
n.º 2, 136.º, n.º 3, e 143.º do TFUE, bem 
como a ajuda financeira bilateral direta a 
outros Estados-Membros ou outros 
projetos relativos à "união bancária"; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/32 

Alteração  32 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 66 

 

Proposta de resolução Alteração 

66. Sublinha que todas as decisões 
relacionadas com o reforço da união 
económica e monetária devem ser 
tomadas com base nos Tratados e em 
estreita colaboração com as instituições 
competentes; realça que qualquer 
afastamento do método comunitário ou 
um maior recurso a acordos 
intergovernamentais apenas dividirá e 
enfraquecerá a União Europeia, 
incluindo a zona euro;  

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/33 

Alteração  33 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 67 

 

Proposta de resolução Alteração 

67. Solicita vivamente aos 
Estados-Membros que assumam um 
compromisso firme no sentido da 
incorporação do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento no orçamento da UE a 
partir de 2021; observa que uma tal 
reforma requer que os limites máximos do 
QFP sejam aumentados em 
conformidade; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/34 

Alteração  34 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Considera que as negociações sobre o 
próximo QFP, iniciadas há mais de um 
ano, demonstram claramente o impasse 
criado pela falta de um verdadeiro sistema 
de recursos próprios: estas negociações 
são organizadas no Conselho em torno de 
dois campos opostos, liderados, por um 
lado, pelos países contribuintes líquidos 
para o orçamento da UE e, por outro, 
pelos países beneficiários líquidos do 
orçamento da UE, num sistema que cria 
uma visão puramente contabilística de 
«justo retorno» que, em última análise, 
faz com que qualquer acordo sobre o QFP 
dependa de um acordo assente numa 
longa lista de exceções e compensações, 
negociado à porta fechada e 
incompreensível para o cidadão europeu; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/35 

Alteração  35 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 70 

 

Proposta de resolução Alteração 

70. Tem a firme convicção de que o 
financiamento do orçamento da União 
deve regressar a um verdadeiro sistema de 
recursos próprios, tal como estatui o 
Tratado de Roma e todos os tratados da 
UE subsequentes; lamenta 
profundamente o facto de o sistema atual, 
no qual a vasta maioria do financiamento 
provem de contribuições nacionais, não 
ser transparente, ser injusto e não estar 
sujeito a um controlo parlamentar a nível 
europeu ou nacional; frisa que este 
sistema viola, no essencial, a letra e o 
espírito do Tratado; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/36 

Alteração  36 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 71 

 

Proposta de resolução Alteração 

71. Observa que a restruturação do 
sistema de recursos próprios enquanto tal 
não respeita a dimensão do orçamento da 
UE, visando antes encontrar uma 
combinação mais eficaz de recursos para 
financiar as políticas e objetivos 
acordados a nível da UE; salienta que a 
introdução de um novo sistema não 
aumentaria a carga fiscal global dos 
cidadãos, antes contribuiria para reduzir 
a carga sobre os tesouros nacionais; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/37 

Alteração  37 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Reitera a sua posição de fundo, 
expressa na sua resolução de 13 de junho 
de 2012, de que não está na disposição de 
aprovar o próximo Regulamento QFP 
sem um acordo político sobre a reforma 
do sistema de recursos próprios, em 
consonância com as propostas da 
Comissão de 29 de junho de 2011, 
incluindo as suas propostas legislativas 
sobre novos recursos próprios genuínos; 
entende que esta reforma deve visar a 
redução para um máximo de 40 % da 
parcela de contribuições baseadas no 
RNB dos Estados-Membros para o 
orçamento da UE até 2020, contribuindo 
assim para os esforços de consolidação 
dos Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/38 

Alteração  38 

Morten Messerschmidt 

em nome do Grupo EFD 

 

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 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Tem a forte convicção de que o acordo 
político necessário deve incluir os 
seguintes aspetos: 

1) Tem de haver lugar a uma reforma 
profunda do financiamento do orçamento 
da UE, no sentido do regresso a um 
sistema de recursos próprios verdadeiro, 
claro, simples e justo, que ofereça 
garantias quanto à tomada de decisões e 
ao controlo democrático inerente a todos 
os orçamentos públicos; 

2) Esta reforma tem de entrar em vigor 
durante o QFP de 2014-2020, tal como 
propõe a Comissão; 

3) Os Estados-Membros que estejam na 
disposição de introduzir um imposto sobre 
as transações financeiras devem agora 
pedir formalmente à Comissão que 
apresente uma proposta sobre o reforço 
da cooperação neste domínio; a Comissão 
terá de responder imediatamente com a 
publicação dessa proposta, juntamente 
com um conjunto de propostas revistas 
sobre o pacote dos recursos próprios, a 
fim de garantir que as receitas desse 
imposto sejam total ou parcialmente 
afetadas ao orçamento da UE como um 
recurso próprio genuíno, reduzindo assim 
as contribuições nacionais dos 
Estados-Membros que introduzirem o 

Suprimido 
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imposto; 

4) É necessário celebrar um acordo sobre 
a reforma do IVA enquanto recurso 
próprio, e as respetivas regras de 
execução, juntamente com o acordo sobre 
o QFP; 

5) O novo sistema deve pôr termo aos 
reembolsos existentes e a outros 
mecanismos de correção; as eventuais 
compensações só podem ser aceites, com 
base na proposta da Comissão, como 
sendo de caráter temporário e justificadas 
por critérios económicos inquestionáveis e 
objetivos; 

6) Se a aplicação dos novos recursos 
próprios não resultar numa diminuição 
significativa das contribuições baseadas 
no RNB dos Estados-Membros para o 
orçamento da UE, a Comissão 
apresentará propostas adicionais para a 
introdução de novos recursos próprios 
genuínos. 

Or. en 

 

 


