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17.10.2012 A7-0313/49 

Alteração  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Rejeita qualquer eventual redução do 

nível da despesa para o próximo QFP, em 

comparação com o QFP 2007-2013, e 

lamenta as tentativas de alguns 

Estados-Membros — incluindo aqueles 

que mais beneficiam do mercado comum 

e das políticas comuns — de forçar uma 

tal redução; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/50 

Alteração  50 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-B. Considera extremamente importante, 

num período de profunda crise económica 

e divergências acrescidas na UE, defender 

um aumento significativo do orçamento 

comunitário para apoio à coesão 

económica e social – no mínimo a sua 

duplicação relativamente aos valores 

atuais –, o que deve ser acompanhado de 

uma alteração radical da sua repartição, 

reforçando a sua função redistributiva; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/51 

Alteração  51 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-C. Considera extremamente importante 

que as contribuições para este aumento 

resultem do aumento das 

comparticipações dos Estados-Membros 

com maior RNB e maior rendimento per 

capita, alterando as grelhas de 

comparticipação atuais; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/52 

Alteração  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-D. Considera extremamente importante 

aumentar o apoio prestado aos 

Estados-Membros para o investimento em 

infraestruturas, equipamentos sociais, 

investigação, inovação e desenvolvimento; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/53 

Alteração  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-E. Considera ser necessária uma 

profunda alteração da PAC e da PCP, 

visando: 

 – apoios à produção nacional e ao 

investimento, à criação de emprego (com 

direitos) e à sustentabilidade económica, 

social e ambiental; e ainda 

 – apoios às pequenas e médias 

explorações agrícolas e empresas (preços 

de produção verdadeiramente justos), às 

cooperativas e outras organizações 

sociais, tendo em conta a especificidade 

de cada Estado-Membro e a defesa da 

segurança e soberania alimentares; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/54 

Alteração  54 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Apartado 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; 

26. Considera extremamente importante 

aumentar as verbas para o Fundo de 

Coesão e os Fundos Estruturais, 

designadamente o FSE e programas como 

o Programa Progresso dando especial 

atenção ao emprego com direitos, à 

igualdade de direitos e oportunidades e à 

luta pela erradicação da pobreza; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/55 

Alteração  55 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Considera extremamente 

importante a diminuição da 

obrigatoriedade da comparticipação 

nacional, reduzindo-a, no máximo, a 10% 

do valor do projeto (despesas ou 

investimentos públicos ou privados), 

sobretudo para países da coesão (com um 

PIB per capita inferior à média da União 

Europeia); 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/56 

Alteração  56 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Recorda a sua posição de que, dado o 

vasto âmbito de missões, desafios e 

objetivos atribuídos à PAC, os montantes 

que lhe são consagrados no orçamento para 

2013 sejam pelo menos mantidos durante o 

próximo período de programação 

financeira; considera que a nova PAC deve 

prever uma atribuição mais efetiva e 

eficiente do seu orçamento, nomeadamente 

através de uma distribuição equitativa dos 

pagamentos diretos e das dotações para o 

desenvolvimento rural entre os 

Estados-Membros, as regiões e os 

agricultores, a fim de reduzir o atual 

desfasamento; salienta, neste contexto, o 

papel importante desempenhado pelo 

segundo pilar da PAC, o qual contribui 

significativamente para o investimento e a 

criação de emprego nas zonas rurais, para o 

reforço da eficácia e competitividade do 

setor agrícola, em particular à luz dos 

novos desafios referidos na Estratégia 

Europa 2020, bem como para a gestão do 

ambiente e a preservação da 

biodiversidade; 

27. Recorda a sua posição de que, dado o 

vasto âmbito de missões, desafios e 

objetivos atribuídos à PAC, os montantes 

que lhe são consagrados no orçamento para 

2013 sejam pelo menos mantidos durante o 

próximo período de programação 

financeira; considera que a nova PAC deve 

prever uma atribuição mais efetiva e 

eficiente do seu orçamento, nomeadamente 

através de uma distribuição equitativa dos 

pagamentos diretos e das dotações para o 

desenvolvimento rural entre os 

Estados-Membros, as regiões e os 

agricultores, a fim de eliminar o atual 

desfasamento até ao fim do período do 

QFP (2020); salienta, neste contexto, o 

papel importante desempenhado pelo 

segundo pilar da PAC, o qual contribui 

significativamente para o investimento e a 

criação de emprego nas zonas rurais, para o 

reforço da eficácia e competitividade do 

setor agrícola, em particular à luz dos 

novos desafios referidos na Estratégia 

Europa 2020, bem como para a gestão do 

ambiente e a preservação da 

biodiversidade; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/57 

Alteração  57 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 27-A. Considera ser necessária uma 

profunda alteração da PAC e da PCP, 

visando: 

 – apoios à produção nacional e ao 

investimento, à criação de emprego (com 

direitos) e à sustentabilidade económica, 

social e ambiental, e 

 – apoios às pequenas e médias 

explorações agrícolas e empresas (preços 

de produção verdadeiramente justos), às 

cooperativas e outras organizações 

sociais, tendo em conta a especificidade 

de cada Estado-Membro e a defesa da 

segurança e soberania alimentares; 

 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/58 

Alteração  58 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  33-A. Considera extremamente 

importante eliminar substancialmente as 

despesas militares, de representação 

externa, de repressão dos migrantes 

(incluindo a Frontex) e de propaganda; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/59 

Alteração  59 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 68-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  68-A. Considera que todo e qualquer 

"recurso próprio" constitui um recurso 

nacional dos Estados-Membros e que, 

nessa medida, constitui, direta ou 

indiretamente, uma transferência dos 

orçamentos nacionais para o orçamento 

da UE;  considera essencial, para garantir 

a função redistributiva do orçamento 

(imprescindível, por sua vez, para 

assegurar a efetivação do princípio da 

coesão), que o orçamento da UE seja 

constituído a partir de contribuições 

proporcionais dos Estados-Membros que 

tenham em conta o respetivo RNB, de 

forma a garantir que os Estados-Membros 

com maior RNB contribuem 

proporcionalmente mais para o 

orçamento; 

Or. en 

 

 


