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4.7.2016 A8-0224/31 

Alteração  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Sublinha que, em resposta a este 

problema premente, em 2014, a nova 

Comissão propôs um plano de 

investimento para a Europa e a criação do 

FEIE, com o objetivo de mobilizar 315 mil 

milhões de EUR em novos investimentos 

na economia real; reafirma o seu firme 

compromisso em relação ao FEIE, do qual 

se espera um impulso forte e específico aos 

setores económicos que criam crescimento 

e emprego; assinala que diversos projetos 

já foram aprovados e estão a ser aplicados; 

observa que a garantia prestada pela União 

ao FEIE é coberta por um fundo de 

garantia de 8 mil milhões de EUR 

constituído no orçamento da União 

Europeia; 

15. Sublinha que, em resposta a este 

problema premente, em 2014, a nova 

Comissão propôs um plano de 

investimento para a Europa e a criação do 

FEIE, com o objetivo de mobilizar 315 mil 

milhões de EUR em novos investimentos 

na economia real; reafirma o seu firme 

compromisso em relação ao FEIE, do qual 

se espera um impulso forte e específico aos 

setores económicos que criam crescimento 

e emprego; assinala que diversos projetos 

já foram aprovados e estão a ser aplicados; 

observa que a garantia prestada pela União 

ao FEIE é coberta por um fundo de 

garantia de 8 mil milhões de EUR 

constituído no orçamento da União 

Europeia; salienta, porém, que a 

Comissão, através de programas de 

investimento progressivo, deveria dar 

prioridade aos países beneficiários de 

assistência financeira e visar 

especificamente regiões em crise 

económica e recessão e com elevadas 

taxas de desemprego e pobreza, a fim de 

estimular o crescimento e o emprego, 

apoiar as micro, pequenas e médias 

empresas e garantir um desenvolvimento 

económico sólido e a coesão social; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Alteração  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  19-A. Sublinha que os programas de 

investimento da União não contribuíram 

substancialmente para garantir o acesso a 

financiamento da maioria das PME na 

UE, designadamente das PME que 

operam nos países a braços com uma 

grave e persistente crise financeira; 

solicita que seja dada maior atenção a 

uma resposta mais adequada às diferentes 

necessidades prementes das PME e, em 

especial, das empresas em risco de 

encerramento; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Alteração  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Salienta que o desemprego dos jovens 

permanece extremamente elevado e 

constitui um dos problemas mais urgentes 

e importantes que a União Europeia 

enfrenta atualmente; destaca que 4,4 

milhões de jovens com menos de 25 anos 

de idade estavam desempregados na União 

em fevereiro de 2016, o que corresponde a 

uma percentagem superior a 40 % em 

vários Estados-Membros e a mais de 60 % 

em determinadas regiões da União; realça 

que a taxa de emprego na União está muito 

abaixo da meta da estratégia Europa 2020; 

salienta, por conseguinte, que demasiados 

jovens estão em risco de exclusão social e 

que cumpre tomar mais medidas 

específicas para a inclusão dos jovens que 

não trabalham, não estudam e não seguem 

uma formação (NEET); assinala que a 

proporção de recursos humanos com 

elevado nível de educação e de formação 

tem um impacto substancial na 

competitividade, na capacidade de 

inovação e na produtividade da Europa, e 

destaca, neste contexto, a necessidade de 

investir na educação, na formação, nos 

jovens e na cultura; reconhece, além disso, 

a importância da Estratégia da UE para a 

20. Salienta que o desemprego dos jovens 

permanece extremamente elevado e 

constitui um dos problemas mais urgentes 

e importantes que a União Europeia 

enfrenta atualmente; destaca que 4,4 

milhões de jovens com menos de 25 anos 

de idade estavam desempregados na União 

em fevereiro de 2016, o que corresponde a 

uma percentagem superior a 40 % em 

vários Estados-Membros e a mais de 60 % 

em determinadas regiões da União em que 

os esforços deveriam ser redobrados 

através de projetos reforçados; realça que 

a taxa de emprego na União está muito 

abaixo da meta da estratégia Europa 2020; 

salienta, por conseguinte, que demasiados 

jovens estão em risco de exclusão social e 

que cumpre tomar mais medidas 

específicas para a inclusão dos jovens que 

não trabalham, não estudam e não seguem 

uma formação (NEET); assinala que a 

proporção de recursos humanos com 

elevado nível de educação e de formação 

tem um impacto substancial na 

competitividade, na capacidade de 

inovação e na produtividade da Europa, e 

destaca, neste contexto, a necessidade de 

investir na educação, na formação, nos 
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Juventude 2010-2018; jovens e na cultura; reconhece, além disso, 

a importância da Estratégia da UE para a 

Juventude 2010-2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Alteração  34 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-A. Recorda o relatório do Tribunal de 

Contas Europeu no qual é feita referência 

a irregularidades na gestão das equipas 

de ação para a juventude e à reorientação 

de mais de 1,3 mil milhões de euros em 

consequência de propostas limitadas; 

exorta a Comissão a prestar assistência 

técnica a uma utilização mais eficiente 

dos programas das equipas de ação para a 

juventude e a orientar mais fundos para 

os países e as áreas mais afetados pela 

desigualdade e pelo desemprego juvenil; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Alteração  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Recorda os recentes ataques terroristas 

em França e na Bélgica, bem como o 

aumento dos níveis de ameaça noutros 

Estados-Membros, o que exige o reforço e 

a coordenação da ação à escala da União 

Europeia; realça que a União tem à sua 

disposição tanto o Fundo para a Segurança 

Interna, que é um instrumento adequado, 

como vários organismos que intervêm 

neste domínio e que enfrentam uma 

pressão crescente; considera que serão 

necessárias mais medidas a nível europeu 

e, portanto, mais fundos neste domínio, a 

fim de responder adequadamente a esta 

ameaça; salienta que uma maior 

cooperação neste domínio exige o reforço 

dos recursos humanos dos organismos 

pertinentes, o que pode aumentar a 

pressão sobre o orçamento da União, e 

regista o limitado reforço do pessoal do 

Centro Europeu de Luta Contra o 

Terrorismo na Europol, financiado 

através de reafetações a partir do Fundo 

de Segurança Interna; 

23. Recorda os recentes ataques terroristas 

em França e na Bélgica, bem como o 

aumento dos níveis de ameaça noutros 

Estados-Membros, o que exige o reforço e 

a coordenação da ação à escala da União 

Europeia; realça que a União tem à sua 

disposição tanto o Fundo para a Segurança 

Interna, que é um instrumento adequado, 

como vários organismos que intervêm 

neste domínio; considera que serão 

necessárias mais medidas e, portanto, mais 

fundos a nível europeu neste domínio, a 

fim de responder adequadamente a esta 

ameaça, nomeadamente através da adoção 

de medidas para cessar qualquer relação 

económica e comercial com os agentes 

económicos que mantêm relações 

comerciais com o chamado Daesh e da 

imposição de sanções às empresas ou 

Estados que tiram partido da venda de 

armas ou da compra de petróleo e gás a 

preços baixos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Alteração  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Barbara 

Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  24-A. Recorda a necessidade de 

implementar instrumentos de regulação 

da oferta como único meio eficaz de 

estabilizar os preços e os rendimentos dos 

agricultores; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Alteração  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Salienta que os reduzidos limites 

máximos aplicáveis à política agrícola 

comum (PAC) até 2020 implicam margens 

muito inferiores relativamente ao anterior 

QFP, embora o setor enfrente mais 

desafios; recorda que esta política é 

essencial para os rendimentos de muitos 

agricultores, especialmente em tempos de 

crise, e assinala que a taxa anual de 

absorção é de quase 100 %; relembra as 

diversas crises que os agricultores europeus 

enfrentaram desde o início do atual QFP, 

nomeadamente a crise nos setores do leite, 

da suinicultura, da bovinicultura e da 

horticultura, bem como os efeitos 

negativos a longo prazo sobre os 

agricultores europeus das perdas 

resultantes do embargo russo aos produtos 

agrícola;  assinala a supressão das quotas 

de açúcar em 2017 e o seu eventual efeito 

no setor do açúcar, prestando também a 

devida atenção às necessidades específicas 

das regiões ultraperiféricas; destaca o 

impacto orçamental das medidas de 

emergência tomadas em resposta a estas 

crises, que utilizaram 500 milhões de EUR 

do orçamento de 2016 e 300 milhões de 

EUR do orçamento de 2015, tendo sido 

25. Salienta que os reduzidos limites 

máximos aplicáveis à política agrícola 

comum (PAC) até 2020 implicam margens 

muito inferiores relativamente ao anterior 

QFP, embora o setor enfrente mais 

desafios; recorda que esta política é 

essencial para os rendimentos de muitos 

agricultores, especialmente em tempos de 

crise, e assinala que a taxa anual de 

absorção é de quase 100 %; relembra as 

diversas crises que os agricultores europeus 

enfrentaram desde o início do atual QFP, 

nomeadamente a crise nos setores do leite, 

da suinicultura, da bovinicultura e da 

horticultura, bem como os efeitos 

negativos a longo prazo sobre os 

agricultores europeus das perdas 

resultantes do embargo russo aos produtos 

agrícola; assinala a supressão das quotas de 

açúcar em 2017 e o seu eventual efeito no 

setor do açúcar, prestando também a 

devida atenção às necessidades específicas 

das regiões ultraperiféricas; destaca o 

impacto orçamental das medidas de 

emergência tomadas em resposta a estas 

crises, que utilizaram 500 milhões de EUR 

do orçamento de 2016 e 300 milhões de 

EUR do orçamento de 2015, tendo sido 
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financiadas a partir das margens da rubrica 

2; sublinha que qualquer redução neste 

domínio poria em risco a coesão territorial 

da UE, em particular no tocante às zonas 

rurais; opõe-se, além disso, a qualquer 

tendência no sentido de renacionalizar a 

política agrícola que provoque uma 

distorção do mercado e uma concorrência 

desleal entre os agricultores; 

financiadas a partir das margens da rubrica 

2; sublinha que qualquer redução neste 

domínio poria em risco a coesão territorial 

da UE, em particular no tocante às zonas 

rurais; insiste em que o atual montante da 

rubrica 2, previsto no atual QFP, seja 

aumentado em função da atual crise; 

realça a necessidade de salvaguardar o 

direito de cada Estado-Membro à 

soberania alimentar; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Alteração  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  25-A. Sublinha a necessidade de inverter 

a tendência de longo prazo de quebra dos 

rendimentos dos agricultores verificada 

nas últimas décadas; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Alteração  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 26-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  26-A. Está firmemente convicto de que os 

cidadãos europeus esperam que a UE 

desempenhe um papel forte e reforçado 

na proteção do ambiente e da sua 

qualidade de vida; exorta os Estados-

Membros e a Comissão a abrirem 

caminho à criação de um Tribunal 

Europeu dos Direitos Ambientais e a 

lançarem um novo fundo de transição 

ambiental na Europa; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Alteração  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Recorda que a política de coesão 

constitui a principal política de 

investimento da União para reduzir as 

desigualdades económicas, sociais e 

territoriais entre todas as regiões da UE e, 

deste modo, melhorar a qualidade de vida 

dos cidadãos europeus; destaca o seu papel 

de relevo na consecução da estratégia 

Europa 2020 para um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo, 

nomeadamente através de uma afetação 

explícita de recursos a favor de medidas 

relacionadas com o clima e de metas 

sociais, em particular para combater a 

pobreza, incluindo a pobreza infantil, as 

desigualdades e a exclusão social, e para 

estimular o emprego; insta a Comissão a 

acompanhar a plena concretização dos 

objetivos acima referidos; considera ainda 

que, sem prejuízo das dotações nacionais 

pré-afetadas, os fundos estruturais também 

podem dar um contributo importante para 

enfrentar desafios emergentes, como as 

consequências da crise dos refugiados; 

27. Recorda que a política de coesão 

constitui a principal política redistributiva 

da UE para reduzir as desigualdades 

económicas, sociais e territoriais entre 

todas as regiões da UE e, deste modo, 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 

europeus; destaca o seu papel de relevo na 

consecução da estratégia Europa 2020 para 

um crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo, nomeadamente através de uma 

afetação explícita de recursos a favor de 

medidas relacionadas com o clima e de 

metas sociais, em particular para combater 

a pobreza, incluindo a pobreza infantil, as 

desigualdades e a exclusão social, e para 

estimular o emprego; insta a Comissão a 

acompanhar a plena concretização dos 

objetivos acima referidos; considera ainda 

que, sem prejuízo das dotações nacionais 

pré-afetadas, os fundos estruturais também 

podem dar um contributo importante para 

enfrentar desafios emergentes, como as 

consequências da crise dos refugiados; 

Or. en 

 

 


