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8.3.2018 A8-0048/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que o QFP 

2014-2020 cedo demonstrou a sua 

inadequação para satisfazer as 

necessidades reais e as ambições políticas, 

uma vez que, desde o início, teve de fazer 

face a uma série de crises e de novos 

desafios nos domínios do investimento, da 

exclusão social, da migração e dos 

refugiados, do emprego dos jovens, da 

segurança, da agricultura, do ambiente e 

das alterações climáticas, que não tinham 

sido previstos aquando da sua adoção; 

considerando que, por conseguinte, o 

atual QFP já tinha atingido o limite das 

suas capacidades após apenas dois anos 

de execução, dado que as margens 

disponíveis já tinham sido esgotadas, as 

disposições em matéria de flexibilidade e 

os instrumentos especiais tinham sido 

substancialmente mobilizados, tendo 

igualmente sido sujeitos a pressões e 

reduções as políticas e os programas 

existentes e criados alguns mecanismos 

extraorçamentais como forma de 

compensar o nível e a flexibilidade 

insuficientes do orçamento da UE;  

B.  Considerando que o QFP 

2014-2020 e a política orçamental da UE 

demonstraram a sua ineficiência para 

satisfazer as necessidades reais nos 

domínios do investimento, da exclusão 

social, da migração e dos refugiados, do 

emprego dos jovens, da segurança, da 

agricultura e do ambiente; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Salienta que o próximo QFP 

constitui uma oportunidade para a União 

demonstrar que está unida e é capaz de 

dar resposta a acontecimentos políticos, 

como o Brexit, a propagação de 

movimentos populistas e nacionalistas e 

mudanças na liderança mundial; realça 

que as divisões e o egocentrismo não são 

uma resposta aos problemas mundiais e 

às preocupações dos cidadãos; considera 

que as negociações do Brexit, em 

particular, demonstram que os benefícios 

de ser membro da União ultrapassam 

largamente os custos da contribuição para 

o seu orçamento; solicita, neste contexto, 

a plena observância do quadro dos 

compromissos anteriormente assumidos, 

nomeadamente no Acordo de Sexta-Feira 

Santa no que diz respeito ao Estado de 

direito e à democracia; 

7. Recusa e considera deplorável 

qualquer tentativa de exploração da 

retirada do Reino Unido da UE (Brexit) 

como um motivo para reforçar o lado da 

receita do orçamento, o que, em última 

instância, irá levar a uma maior 

tributação das empresas e a uma carga 

fiscal redobrada sobre os cidadãos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Alteração  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Reitera a sua preocupação 

relativamente ao financiamento no 

âmbito do orçamento da UE e ao seu 

papel nas respostas concretas a dar às 

necessidades dos cidadãos e às crescentes 

dificuldades por estes enfrentadas, tais 

como o desemprego, a recessão 

económica, a pobreza, a crise migratória e 

as ameaças à segurança; sublinha a 

necessidade de avaliar adequadamente 

quais os fundos que podem ser objeto de 

uma melhor gestão a nível nacional para 

garantir o pleno respeito do princípio da 

subsidiariedade;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  116-A. Solicita uma redução séria e 

concreta das despesas administrativas da 

UE, tendo em conta as restrições 

económicas vividas em vários 

Estados-Membros;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Alteração  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 117 

 

Proposta de resolução Alteração 

117. Congratula-se com as iniciativas 

das instituições, dos organismos e das 

agências da UE destinadas a aumentar a 

eficiência através do aumento da 

cooperação administrativa e da 

concentração de determinadas funções, 

gerando assim poupanças para o 

orçamento da União; destaca que, para 

determinadas agências, poder-se-iam 

obter maiores ganhos de eficiência, em 

especial mediante uma maior cooperação 

entre agências com funções similares, tais 

como no domínio da supervisão do 

mercado financeiro e de agências com 

instalações em vários locais; apela, de um 

modo mais geral, a uma avaliação 

minuciosa das possibilidades de 

agrupamento das agências de acordo com 

a natureza estratégica da sua missão e dos 

seus resultados, a fim de criar sinergias 

entre agências, por exemplo, no caso da 

Autoridade Bancária Europeia e da 

Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados, em Paris; 

117. Solicita uma revisão completa do 

papel das agências europeias e questiona 

se as suas tarefas e objetivos não 

poderiam ser realizados de forma mais 

eficaz pelas Direções-Gerais da Comissão 

Europeia existentes ou pelos Estados-

Membros, a fim de evitar a duplicação de 

papéis e de custos e de melhorar a 

transparência; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Alteração  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 119 

 

Proposta de resolução Alteração 

119. Solicita à Comissão que proponha 

um mecanismo mediante o qual os 

Estados‑Membros que não respeitem os 

valores consagrados no artigo 2.º do 

Tratado da União Europeia (TUE) 

possam ser sujeitos a consequências 

financeiras; adverte, no entanto, que os 

beneficiários finais do orçamento da 

União não podem, de forma alguma, ser 

afetados por infrações às regras pelas 

quais não sejam responsáveis; manifesta, 

portanto, a sua convicção de que o 

orçamento da União não é o instrumento 

adequado para resolver a inobservância 

do artigo 2.º do TUE, e que quaisquer 

eventuais consequências financeiras 

devem ser suportadas pelo 

Estado‑Membro independentemente da 

execução do orçamento; 

119. Recusa e considera deplorável 

qualquer tentativa de vincular os fundos 

da UE a condições políticas ou 

económicas; condena esta iniciativa pelo 

facto de a considerar mais um ataque 

contra as nações europeias e a sua 

liberdade e independência; 

Or. en 

 

 


