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17.10.2012 A7-0313/60 

Alteração  60 

Jürgen Klute 

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 

Citação 8-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a decisão do Conselho 

Europeu, de 28 de junho de 2012, sobre 

um "Pacto para o Crescimento e o 

Emprego", 

Or. en 



 

AM\916214PT.doc  PE493.633v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2012 A7-0313/61 

Alteração  61 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 

 

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, que 

enfrentam graves limitações, 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; lamenta profundamente a falta de 

esforços no sentido de criar uma 

estratégia para fomentar o crescimento 

sustentável e a criação de emprego digno; 

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 que contribua para o 

desenvolvimento económico, a inclusão 

social e a coesão territorial e ajudando os 

Estados-Membros a enfrentar, 

coletivamente e de uma forma concertada, 

os atuais desafios estruturais, 

nomeadamente, o aumento drástico do 

desemprego e da pobreza; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/62 

Alteração  62 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Considera, porém, que a execução de 

reformas estruturais equilibradas, a nível 

nacional e da UE, representa uma 

condição prévia essencial para uma 

aplicação correta e eficaz dos fundos da 

UE, recordando ao mesmo tempo a 

importância de finanças públicas sãs; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/63 

Alteração  63 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Considera que a União foi 

particularmente afetada pelas sucessivas 

crises financeiras dos últimos quatro anos, 

em parte devido ao facto de os operadores 

financeiros, os parceiros internacionais e a 

opinião pública terem posto em causa a 

solidariedade no seio da UE;  crê que o 

orçamento da UE deve integrar o cerne 

dessa solidariedade; está, portanto, 

convencido de que a decisão sobre o 

próximo QFP ou terá um impacto positivo 

significativo nos esforços envidados pelos 

governos nacionais para ultrapassar a crise 

ou irá conduzir a uma nova recessão na 

UE; 

5. Considera que a União foi 

particularmente afetada pelas sucessivas 

crises financeiras dos últimos quatro anos, 

em parte devido ao facto de os operadores 

financeiros, os parceiros internacionais e os 

representantes dos governos europeus 

terem posto em causa a solidariedade no 

seio da UE;  crê que o orçamento da UE 

deve integrar o cerne dessa solidariedade; 

está, portanto, convencido de que a decisão 

sobre o próximo QFP ou terá um impacto 

positivo significativo nos esforços 

envidados pelos governos nacionais para 

ultrapassar a crise ou irá conduzir a uma 

nova recessão na UE; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/64 

Alteração  64 

Alda Sousa, Marisa Matias 

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 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 provaram ser 

totalmente inadequadas para termo à crise 

social, económica e financeira; defende 

que estas medidas contribuíram antes 

para o agravamento e a expansão da crise 

e conduziram a uma deterioração 

acentuada da inclusão social e da coesão 

territorial na União; considera, portanto, 

que, para retomar o crescimento e gerar 

emprego digno na Europa, os 

Estados-Membros devem reforçar 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; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/65 

Alteração  65 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Considera que a situação alarmante que 

atinge a juventude por toda a UE, 

nomeadamente, uma elevada taxa de 

desemprego sem precedentes, o aumento 

da pobreza e os desafios ao nível da 

educação, exige um esforço especial, 

através da adoção de medidas de 

integração, no sentido de manter as novas 

gerações ligadas aos valores da UE - paz, 

democracia, direitos humanos, 

prosperidade económica e justiça social -, 

bem como da criação de programas de 

apoio orçamental adequados; 

12. Considera que a situação alarmante que 

atinge a juventude por toda a UE, 

nomeadamente, uma elevada taxa de 

desemprego sem precedentes, o aumento 

da pobreza e as graves limitações no 

acesso à educação, exige um esforço 

especial, através da adoção de medidas de 

integração e da garantia de um nível 

adequado de financiamento dos 

programas no domínio da juventude, no 

sentido de manter as novas gerações 

ligadas aos valores da UE - paz, 

democracia, direitos humanos, 

prosperidade económica e justiça social -, 

bem como da criação de programas de 

apoio orçamental adequados; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/66 

Alteração  66 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 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 %; 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 a criação de um Pacto 

para o Crescimento e o Emprego no seio 

de uma União socialmente inclusiva e 

territorialmente coesa; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/67 

Alteração  67 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 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. Adverte o Conselho contra qualquer 

tentativa para reduzir ainda mais o nível 

das despesas da UE, tal como é proposto 

pela Comissão, uma vez que está 

empenhado em não aprovar qualquer 

proposta para fixar os limites máximos do 

QFP até 2020 abaixo do nível de 2013;  

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; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/68 

Alteração  68 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 

 

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 que a política de coesão da 

UE (fundos estruturais e fundo de coesão) 

constitui um instrumento estratégico para o 

investimento inteligente e o crescimento 

sustentável, bem como para fomentar a 

criação de empregos dignos, e é 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 inclusão económica 

e social e para a coesão 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 reforçado em relação pelo 

menos ao 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; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/69 

Alteração  69 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Reconhece os grandes desafios com 

que os jovens da UE se confrontam devido 

à crise económica; considera que a 

participação, o emprego, a educação, a 

aprendizagem não formal, a formação, a 

mobilidade e a inclusão social dos jovens 

europeus são fatores de importância 

estratégica para o desenvolvimento da 

sociedade da UE e europeia; insiste que se 

deve integrar e atribuir prioridade a estas 

questões em todas as políticas e programas 

pertinentes financiados pelo orçamento da 

UE, juntamente com o aumento necessário 

no financiamento dos instrumentos 

concretos relacionados com a juventude 

propostos pela Comissão, tais como a 

introdução de um sistema de garantia da 

juventude com vista a assegurar que são 

dadas a todos os jovens na Europa que não 

conseguem encontrar emprego novas 

oportunidades em matéria de ensino e 

formação; 

29. Realça as grandes dificuldades e, em 

alguns casos, as graves limitações com 

que os jovens da UE se confrontam devido 

à crise económica; considera que a 

participação, o emprego, a educação, a 

aprendizagem não formal, a formação, a 

mobilidade e a inclusão social dos jovens 

europeus são fatores de importância 

estratégica para o desenvolvimento da 

sociedade da UE e europeia; insiste que se 

deve integrar e atribuir prioridade a estas 

questões em todas as políticas e programas 

pertinentes financiados pelo orçamento da 

UE, juntamente com o aumento necessário 

no financiamento dos instrumentos 

concretos relacionados com a juventude 

propostos pela Comissão, tais como a 

introdução de um sistema de garantia da 

juventude com vista a assegurar que são 

dadas a todos os jovens na Europa que não 

conseguem encontrar emprego novas 

oportunidades em matéria de ensino e 

formação; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/70 

Alteração  70 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 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; 

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, excluir qualquer 

contribuição por parte do setor 

financeiro, o qual esteve na origem da 

atual crise social, económica e financeira, 

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; 

Or. en 



 

AM\916214PT.doc  PE493.633v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2012 A7-0313/71 

Alteração  71 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 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; 

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, nomeadamente as 

propostas para a introdução de um 

imposto sobre as transações financeiras 

(ITF); 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; 

Or. en 

 

 


