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17.10.2012 A7-0313/39 

Alteração  39 

Marta Andreasen 

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 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Tem plena consciência de que as 

negociações sobre o QFP para o período 

2014-2020 decorrem num contexto social, 

económico e financeiro bastante adverso, 

no qual os Estados-Membros envidam 

esforços consideráveis para proceder a 

ajustamentos nos seus orçamentos 

nacionais, tendo em vista a 

sustentabilidade das finanças públicas e a 

estabilidade do setor bancário e da moeda 

única; insiste em que a União não pode ser 

vista como promotora de um aumento da 

carga fiscal sobre os contribuintes; tem, 

contudo, a convicção de que o orçamento 

da UE é parte da solução que vai permitir 

à Europa superar a presente crise, 

promovendo o investimento no 

crescimento e no emprego e ajudando os 

Estados-Membros a enfrentar, 

coletivamente e de uma forma concertada, 

os atuais desafios estruturais, 

nomeadamente, a perda de 

competitividade e o aumento do 

desemprego e da pobreza; 

1. Tem plena consciência de que as 

negociações sobre o QFP para o período 

2014-2020 decorrem num contexto social, 

económico e financeiro bastante adverso, 

no qual os Estados-Membros envidam 

esforços consideráveis para proceder a 

contenções nos seus orçamentos nacionais, 

e insiste em que a União não deve ser 

promotora de um aumento da carga fiscal 

sobre os contribuintes;  

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/40 

Alteração  40 

Marta Andreasen 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Recorda que todas as medidas de 

estabilização macroeconómica e financeira 

tomadas desde 2008 ainda não puseram 

termo à crise económica e financeira; 

considera, portanto, que, para retomar o 

crescimento e gerar emprego na Europa, os 

Estados-Membros devem prosseguir os 

seus esforços no sentido de explorarem o 

seu potencial de crescimento sustentável, 

e que é necessário um orçamento da UE 

bem direcionado, forte e suficiente, que 

ajude a coordenar e reforçar os esforços 

envidados a nível nacional; 

6. Recorda que todas as medidas de 

estabilização macroeconómica e financeira 

tomadas desde 2008 ainda não puseram 

termo à crise económica e financeira; 

considera, portanto, que, para retomar o 

crescimento e gerar emprego na Europa, é 

necessária uma contenção no orçamento 

da UE que permita concentrar melhor os 

esforços a nível nacional; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/41 

Alteração  41 

Marta Andreasen 

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 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Lembra que, nos termos do artigo 310.º 

do TFUE, as receitas e despesas previstas 

no orçamento da UE devem estar 

equilibradas, pelo que o orçamento não 

pode gerar défice e dívida pública; 

8. Lembra que, nos termos do artigo 310.º 

do TFUE, as receitas e despesas previstas 

no orçamento da UE devem estar 

equilibradas, pelo que a dívida gerada pelo 

orçamento recai diretamente sobre os 

Estados-Membros, muitos dos quais 

encontram-se já altamente endividados; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/42 

Alteração  42 

Marta Andreasen 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Salienta que o orçamento da UE é, em 

primeiro lugar, um orçamento de 

investimento e que 94 % das suas receitas 

totais são investidas nos próprios 

Estados-Membros ou nas prioridades 

externas da União; sublinha que o 

investimento público das regiões e dos 

Estados-Membros seria minimizado ou 

impossível sem a contribuição do 

orçamento da UE; entende que a 

diminuição do orçamento da UE 

aumentaria, inevitavelmente, os 

desequilíbrios e prejudicaria o 

crescimento e a capacidade competitiva da 

economia em toda a União, bem como a 

sua coesão, pondo também em causa o 

princípio da solidariedade enquanto valor 

fundamental da UE; 

9. Observa que apenas 94% das receitas 

totais do orçamento da UE são investidas 

nos próprios Estados-Membros ou nas 

ambições externas da União; entende que 

uma contenção do orçamento da UE 

contribuiria, muito provavelmente, para o 

crescimento e a capacidade competitiva 

das economias dos Estados-Membros; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/43 

Alteração  43 

Marta Andreasen 

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 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Recorda que a realização das sete 

iniciativas emblemáticas da Estratégia 

Europa 2020 exigirá um investimento 

substancial virado para o futuro, estimado 

em pelo menos 1,8 mil milhões de euros 

até 2020
1
; salienta que um dos principais 

objetivos da Estratégia Europa 2020 – 

nomeadamente, a promoção do 

crescimento e do emprego de elevada 

qualidade para todos os europeus – 

apenas será atingido se forem efetuados 

agora, e não adiados para mais tarde, os 

investimentos necessários na educação, 

em prol de uma sociedade baseada no 

conhecimento, na investigação e 

inovação, nas PME, nas tecnologias 

verdes e nas novas tecnologias, 

promovendo simultaneamente a inclusão 

social; é favorável à combinação de uma 

dupla abordagem que preveja medidas de 

consolidação fiscal que tenham em conta 

o crescimento, a fim de reduzir os défices 

e a dívida pública através da promoção 

destes investimentos; 

11. Observa que a tentativa de realizar as 

sete iniciativas emblemáticas da Estratégia 

Europa 2020 exigiria uma enorme 

despesa, estimada em pelo menos 1,8 mil 

milhões de euros até 2020, e, com toda a 

probabilidade, não seria mais bem-

sucedida do que a Agenda de Lisboa; 

Or. en 

                                                 
1 COM(2010)0700 
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17.10.2012 A7-0313/44 

Alteração  44 

Marta Andreasen 

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 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Salienta que, desde 1988, os 

orçamentos nacionais registaram, em 

média, um crescimento mais rápido do que 

o orçamento da UE; faz notar que, mesmo 

desde o início da crise em 2008, a despesa 

pública total nos Estados-Membros 

aumentou a uma taxa nominal anual de 

2 %; conclui que esta contração do 

orçamento da UE face aos orçamentos 

nacionais está em flagrante contradição 

com o alargamento das competências e 

atribuições que o Tratado confere à 

União e com as principais decisões 

políticas tomadas pelo próprio Conselho 

Europeu, nomeadamente o 

desenvolvimento de uma governação 

económica europeia reforçada; 

16. Salienta que, desde 1988, os 

orçamentos nacionais registaram, em 

média, um crescimento mais rápido do que 

o orçamento da UE; faz notar que, mesmo 

desde o início da crise em 2008, a despesa 

pública total nos Estados-Membros 

aumentou a uma taxa nominal anual de 

2 %; no entanto, observa, que, mesmo 

assim, tal representa um aumento no 

orçamento da UE; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/45 

Alteração  45 

Marta Andreasen 

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. Adverte o Conselho contra qualquer 

tentativa para 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; 

20. Apoia firmemente qualquer tentativa 

do Conselho para reduzir ainda mais o 

nível das despesas da UE, tal como é 

proposto pela Comissão; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/46 

Alteração  46 

Marta Andreasen 

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 49 

 

Proposta de resolução Alteração 

49. Discorda profundamente da aplicação 

de uma redução linear do pessoal na 

totalidade das instituições, organismos e 

agências, visto que, ao abrigo dos 

Tratados, as respetivas funções e 

responsabilidades diferem 

consideravelmente; sublinha que, a fim de 

tratar as instituições individualmente e de 

não dificultar o seu bom funcionamento, 

a decisão sobre onde e que cortes efetuar 

deve ser tomada por cada instituição; 

49. Acolheria com agrado a aplicação de 

uma redução linear do pessoal na 

totalidade das instituições, organismos e 

agências como um elemento das reduções 

orçamentais em curso; 

Or. en 


