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7.3.2018 A8-0048/1 

Alteração  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Reitera o princípio segundo o qual 

prioridades políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais, quer surjam no momento da 

adoção de um novo QFP, quer durante a 

sua execução, e salienta que o 

financiamento de novas necessidades não 

deve comprometer as atuais políticas e os 

atuais programas; espera, além disso, que 

sejam criadas disposições suficientes em 

matéria de flexibilidade para a adaptação a 

circunstâncias imprevistas que possam 

surgir no decurso do QFP; 

13. Salienta que o financiamento de 

novas necessidades deve ser alcançado 

mediante uma revisão das despesas destes 

programas, que não estão em condições 

de oferecer um verdadeiro valor 

acrescentado; espera, além disso, que 

sejam criadas disposições suficientes em 

matéria de flexibilidade para a adaptação a 

circunstâncias imprevistas que possam 

surgir no decurso do QFP; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Alteração  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 82 

 

Proposta de resolução Alteração 

82. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes 

sustentáveis; salienta que as infraestruturas 

de transportes constituem a espinha dorsal 

do Mercado Único e o fundamento para um 

crescimento sustentável e a criação de 

emprego; observa que a realização de um 

espaço único europeu de transportes ligado 

aos países vizinhos requer infraestruturas 

de transportes de grande envergadura e 

deve ser tratada como um assunto de 

prioridade máxima em termos da 

competitividade da UE e para efeitos de 

coesão económica, social e territorial, 

designadamente para as regiões periféricas 

e insulares; considera, por conseguinte, 

que o próximo QFP deve prever 

financiamento suficiente para projetos 
que contribuam, nomeadamente, para a 

conclusão da rede principal da RTE-T e 

dos respetivos corredores, que devem 

continuar a ser alargados; recorda os 

objetivos fixados pela COP 21 em matéria 

de transportes para combater as alterações 

climáticas, e encoraja os Estados-Membros 

a investirem em transportes públicos 

inteligentes, sustentáveis e integrados; 

82. Insiste na importância do QFP para 

setores dependentes de investimento a 

longo prazo, como o setor dos transportes 

sustentáveis; salienta que as infraestruturas 

de transportes constituem a espinha dorsal 

do Mercado Único e o fundamento para um 

crescimento sustentável e a criação de 

emprego; observa que a realização de um 

espaço único europeu de transportes ligado 

aos países vizinhos requer infraestruturas 

de transportes de grande envergadura e 

deve ser tratada como um assunto de 

prioridade máxima em termos da 

competitividade da UE e para efeitos de 

coesão económica, social e territorial, 

designadamente para as regiões periféricas 

e insulares; nesse sentido, exorta a 

Comissão a rever o financiamento de 

projetos questionáveis do ponto de vista 

financeiro e que também acarretam danos 

para a saúde dos cidadãos e para o 

ambiente, como é o caso da ligação 

Turim-Lyon; recorda os objetivos fixados 

pela COP 21 em matéria de transportes 

para combater as alterações climáticas, e 

encoraja os Estados-Membros a investirem 

em transportes públicos inteligentes, 

sustentáveis e integrados; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós-2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 116 

 

Proposta de resolução Alteração 

116. Considera que uma administração 

pública forte, eficiente e de elevada 

qualidade é indispensável para a aplicação 

das políticas da União, contribuindo para 

restaurar a confiança das organizações da 

sociedade civil e dos cidadãos e reforçar o 

diálogo com os mesmos a todos os níveis; 

frisa o papel das instituições compostas por 

membros democraticamente eleitos a esse 

respeito; recorda que, segundo o Tribunal 

de Contas, as instituições, organismos e 

agências da UE aplicaram uma redução de 

5 % do pessoal, tal como demonstrado nos 

seus organigramas; considera que os 

mesmos não devem ser sujeitos a uma 

nova abordagem de redução horizontal 

deste tipo; expressa a sua firme oposição à 

repetição do chamado núcleo de 

reafetação para as agências; 

116. Considera que uma administração 

pública forte, eficiente e de elevada 

qualidade é indispensável para a aplicação 

das políticas da União, contribuindo para 

restaurar a confiança das organizações da 

sociedade civil e dos cidadãos e reforçar o 

diálogo com os mesmos a todos os níveis; 

frisa o papel das instituições compostas por 

membros democraticamente eleitos a esse 

respeito; recorda que, segundo o Tribunal 

de Contas, as instituições, organismos e 

agências da UE aplicaram uma redução de 

5 % do pessoal, tal como demonstrado nos 

seus organigramas; considera que deveria 

ser permitida uma redução adicional com 

base numa avaliação das necessidades 

efetivas e na fusão, sempre que possível, 

de funções comuns; solicita uma revisão 

profunda das despesas administrativas da 

UE, a fim de lograr uma redução real das 

despesas; 

Or. en 

 

 


