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2.3.2016 A8-0036/5 

Alteração  5 

Bernd Kölmel 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

As orientações para o Orçamento de 2017 – Secção III 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Sublinha que, nesta fase, a capacidade 

limitada do orçamento da União para 

resolver estas crises resulta principalmente 

da utilização de todos os meios disponíveis 

acordados no âmbito das negociações sobre 

o QFP e, em particular, da utilização de 

instrumentos específicos, como o 

instrumento de flexibilidade; recorda o 

papel decisivo do Parlamento na 

configuração desses instrumentos durante 

as negociações sobre o QFP; salienta, no 

entanto, que, se a crise continuar a agravar-

se, nem a ativação total das disposições 

existentes em matéria de flexibilidade será 

suficiente para resolver o problema; insta o 

Conselho, neste contexto, a reconsiderar a 

sua posição sobre a questão da 

orçamentação dos instrumentos especiais 

do QFP, de modo a reduzir os 

condicionalismos que pesam sobre o 

orçamento da União; reitera, a este 

respeito, a sua posição de longa data de 

que as dotações de pagamento para os 

instrumentos especiais (Instrumento de 

Flexibilidade, Fundo de Solidariedade da 

UE, Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização e Reserva para Ajudas de 

Emergência) devem ser calculadas para 

além dos limites máximos do QFP, como 

no caso das autorizações; espera que esta 

questão seja resolvida no contexto da 

2. Sublinha que a capacidade do orçamento 

da União para resolver estas crises resulta 

da utilização de todos os meios acordados 

no âmbito das negociações sobre o QFP e, 

em particular, da utilização de 

instrumentos específicos, como o 

instrumento de flexibilidade; recorda o 

papel decisivo do Parlamento na 

configuração desses instrumentos durante 

as negociações sobre o QFP; salienta, no 

entanto, que, se a crise continuar a agravar-

se, nem a ativação total das disposições 

existentes em matéria de flexibilidade será 

suficiente para resolver o problema; 

salienta, neste contexto, a necessidade de 

que todas as instituições deem provas de 

contenção orçamental ao elaborarem as 

suas previsões de despesas da União para 

o exercício seguinte, garantindo que os 

recursos sejam prioritariamente 

atribuídos aos domínios que deles mais 

necessitam e que exista uma margem 

suficiente para dar resposta a 

circunstâncias imprevistas; considera que 
a revisão intercalar do QFP também 

proporciona uma oportunidade para 

analisar as diferenças institucionais no 

cálculo das dotações de pagamento para os 

instrumentos especiais (Instrumento de 

Flexibilidade, Fundo de Solidariedade da 

UE, Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização e Reserva para Ajudas de 
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revisão intercalar do QFP; Emergência) e para encontrar uma 

solução a bem da estabilidade e da 

previsibilidade orçamentais; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/6 

Alteração  6 

Bernd Kölmel 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

As orientações para o Orçamento de 2017 – Secção III 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 30 

 

Proposta de resolução Alteração 

30. Recorda que o acordo final sobre o 

QFP 2014-2020, consagrado no artigo 2.º 

do Regulamento QFP, inclui uma revisão 

obrigatória do QFP 2014-2020, 

acompanhada por uma proposta 

legislativa de revisão do QFP até ao final 

de 2016; sublinha que o objetivo da 

reapreciação/revisão é avaliar os aspetos 

qualitativos e quantitativos do 

funcionamento do QFP e abordar 

deficiências sistémicas do orçamento da 

União, bem como garantir que a União 

receba recursos suficientes para fazer 

face de modo eficaz às crises internas e 

externas e financiar as prioridades 

políticas em evolução na segunda metade 

do atual QFP; realça que o Conselho deve 

corresponder às expectativas criadas pelas 

declarações e decisões do Conselho 

Europeu; assinala, a este respeito, que o 

Conselho deve assumir a responsabilidade 

de velar por que sejam disponibilizadas as 

dotações necessárias para dar resposta ao 

financiamento de novas tarefas e 

circunstâncias imprevistas, incluindo 

mediante uma revisão em alta dos limites 

máximos do QFP; tem a intenção de 

adotar uma abordagem coerente nas 

negociações sobre o orçamento de 2017 e 

a revisão do QFP; manifesta sérias 

dúvidas quanto à possibilidade de a gestão 

30. Recorda que o acordo final sobre o 

QFP 2014-2020, consagrado no artigo 2.º 

do Regulamento QFP, inclui uma revisão 

obrigatória do QFP 2014-2020 até ao final 

de 2016; sublinha que o objetivo da revisão 

é avaliar o funcionamento do QFP; 

considera que os limites máximos do QFP 

acordados em 2013 devem ser mantidos e 

que a revisão deve identificar domínios de 

intervenção que deixaram de estar entre 

as prioridades da União, para que os 

fundos existentes sejam reafetados para 

domínios com necessidades mais 

prementes ou que proporcionem um 

verdadeiro valor acrescentado da UE; 

considera essencial, neste contexto, 

conferir ao orçamento uma maior 

orientação para a promoção do emprego, 

do crescimento e da competitividade; 
assinala que todas as instituições devem 

assumir a responsabilidade de velar por 

que sejam disponibilizadas as dotações 

necessárias para dar resposta ao 

financiamento de novas tarefas e 

circunstâncias imprevistas, enveredando 

por um processo de retirada de 

prioridades; 
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das crises em questão ser financiada 

dentro dos condicionalismos do atual 

QFP; salienta, além disso, que a revisão 

do QFP em 2016 constitui uma 

oportunidade para adaptar os seus meios 

e aumentar a sua flexibilidade; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/7 

Alteração  7 

Bernd Kölmel 

em nome do Grupo ECR 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

As orientações para o Orçamento de 2017 – Secção III 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Reitera a sua posição a favor da 

necessária reforma em profundidade do 

sistema de recursos próprios da União e 

atribui a mais elevada importância 

política ao trabalho do grupo de alto nível 

sobre os recursos próprios, criado no 

âmbito do acordo sobre o QFP 2014-2020; 

espera que a Comissão e o Conselho 

tenham em conta o resultado final, que é 

esperado para o fim de 2016, incluindo 

qualquer nova proposta para os recursos 

próprios; recorda que a principal ideia 

subjacente à reforma dos recursos 

próprios é tornar a parte das receitas do 

orçamento da UE mais autónoma, mais 

estável, mais simples, mais justa, mais 

sustentável e mais previsível, aliviando, ao 

mesmo tempo, o peso das despesas 

excessivas dos orçamentos nacionais e 

melhorando a transparência e a 

visibilidade para os cidadãos, sem 

aumentar a carga fiscal global que pesa 

sobre estes; entende que, para que o 

orçamento da UE seja totalmente 

independente, são necessários verdadeiros 

recursos próprios; 

31. Toma nota do trabalho do grupo de 

alto nível sobre os recursos próprios, criado 

no âmbito do acordo sobre o QFP 

2014-2020; espera que a Comissão e o 

Conselho tenham em conta o resultado 

final, que é esperado para o fim de 2016; 

manifesta a sua forte oposição à aplicação 

de qualquer novo «imposto da UE»; 

considera essencial aliviar o peso das 

despesas excessivas dos orçamentos 

nacionais e melhorar a transparência e a 

visibilidade do orçamento da UE, sem 

aumentar a carga fiscal global; 

 

Or. en 

 

 


