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8.3.2018 A8-0048/21 

Alteração  21 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  D-A. Considerando que, nos termos do 

artigo 8.º do TFUE, a UE está empenhada 

em promover a igualdade entre homens e 

mulheres e assegurar a integração da 

dimensão de género em todas as suas 

ações, enquanto princípio fundamental; 

que o QFP inclui nos seus anexos uma 

declaração interinstitucional conjunta 

sobre a integração da dimensão de 

género;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Alteração  22 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Congratula-se com o debate sobre o 

próximo QFP como uma oportunidade para 

preparar o terreno para uma Europa mais 

forte e mais sustentável através de um dos 

seus instrumentos mais tangíveis, o 

orçamento da União; entende que o 

próximo QFP se deve inscrever numa 

estratégia e narrativa mais vastas para o 

futuro da Europa; considera que o QFP tem 

de ser a tradução do projeto político e das 

prioridades políticas da UE em meios 

orçamentais;  

3. Congratula-se com o debate sobre o 

próximo QFP como uma oportunidade para 

preparar o terreno para uma Europa mais 

forte e mais sustentável através de um dos 

seus instrumentos mais tangíveis, o 

orçamento da União; entende que o 

próximo QFP se deve inscrever numa 

estratégia e narrativa mais vastas para o 

futuro da Europa; considera que o QFP tem 

de ser a tradução do projeto político e das 

prioridades políticas da UE em meios 

orçamentais; solicita, por conseguinte, 

recursos adequados para assegurar um 

desenvolvimento sustentável, o progresso 

social e uma vida melhor para os 

cidadãos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Alteração  23 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  6-A. Salienta, além disso, que a UE tem 

de ser coerente com os compromissos 

assumidos a nível internacional e deve 

deixar de subsidiar despesas que sejam 

prejudiciais para o clima; insta a 

Comissão, no âmbito do próximo QFP, a 

eliminar do orçamento da UE todas as 

despesas diretas relacionadas com a 

energia nuclear, os combustíveis fósseis, o 

asfalto e a defesa;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Alteração  24 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Apela, por conseguinte, ao apoio 

contínuo às políticas existentes, em 

especial as políticas de longa data da UE 

consagradas nos Tratados, designadamente 

as políticas comuns da agricultura e das 

pescas e a política de coesão porque são 

portadoras dos benefícios tangíveis do 

projeto europeu para os cidadãos da UE; 

rejeita qualquer tentativa de renacionalizar 

estas políticas, uma vez que isso não 

reduziria o ónus financeiro que recai sobre 

os contribuintes e os consumidores, nem 

obteria melhores resultados, mas criaria, ao 

invés, entraves ao crescimento, à 

solidariedade e ao bom funcionamento do 

Mercado Único, continuando a aumentar as 

desigualdades e agravando 

simultaneamente as disparidades entre 

territórios e setores económicos; tenciona 

garantir à UE-27 o mesmo nível de 

financiamento destas políticas no próximo 

período de programação, melhorando, 

simultaneamente, a sua eficácia e 

simplificando os procedimentos que lhes 

estão associados;  

8. Apela, por conseguinte, ao apoio 

contínuo às políticas existentes, em 

especial as políticas de longa data da UE 

consagradas nos Tratados, designadamente 

as políticas comuns da agricultura e das 

pescas e a política de coesão porque são 

portadoras dos benefícios tangíveis do 

projeto europeu para os cidadãos da UE; 

rejeita qualquer tentativa de renacionalizar 

estas políticas, uma vez que isso não 

reduziria o ónus financeiro que recai sobre 

os contribuintes e os consumidores, nem 

obteria melhores resultados, mas criaria, ao 

invés, entraves ao crescimento, à 

solidariedade e ao bom funcionamento do 

Mercado Único, continuando a aumentar as 

desigualdades e agravando 

simultaneamente as disparidades entre 

territórios e setores económicos; tenciona 

garantir à UE-27 o mesmo nível de 

financiamento destas políticas no próximo 

período de programação, empenhando-se 

simultaneamente na sua reforma firme e 

significativa, para que produzam os 

resultados necessários para enfrentar os 

desafios com que nos deparamos, 

melhorando a sua eficácia e simplificando 

os procedimentos que lhes estão 

associados; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Amendment  25 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 – travessão 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – proporcionando aos cidadãos 

europeus segurança interna comum e 

agrupando as atividades de investigação e 

as capacidades em matéria de defesa, 

sublinhando, ao mesmo tempo, que as 

medidas nestes domínios não devem ser 

realizadas em detrimento das políticas de 

desenvolvimento da UE; 

– proporcionando aos cidadãos 

europeus segurança interna comum, 

sublinhando, ao mesmo tempo, que as 

medidas neste domínio não devem ser 

realizadas em detrimento das políticas de 

desenvolvimento da UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Alteração  26 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 75 

 

Proposta de resolução Alteração 

75.  Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

demonstrem um claro valor acrescentado 

europeu e estimulem o crescimento 

económico, a competitividade, a 

sustentabilidade e o emprego em todas as 

regiões da UE; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenha 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

75.  Considera que no próximo QFP 

deve haver uma maior concentração de 

recursos orçamentais em domínios que 

promovam o desenvolvimento sustentável 

e empregos dignos, demonstrem um claro 

valor acrescentado europeu e estimulem o 

crescimento económico, a competitividade, 

a sustentabilidade e o emprego, e 

promovam a solidariedade em todas as 

regiões da UE; salienta, neste contexto, a 

importância da investigação e da inovação 

na criação de uma economia sustentável, 

líder a nível mundial e baseada no 

conhecimento, lamentando que, devido à 

ausência de financiamento adequado, 

apenas uma pequena proporção de projetos 

de elevada qualidade neste domínio tenha 

recebido fundos da UE ao abrigo do atual 

QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Alteração  27 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

86. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia e rotas energéticas, a aumentar a 

segurança energética e a independência 

energética, bem como a melhorar a 

eficiência energética e a utilização das 

energias renováveis, incluindo através da 

vertente Energia do MIE; salienta, em 

especial, a importância de prever um apoio 

abrangente, especialmente para as regiões 

com maior intensidade de carbono, a 

transição energética, a transição para uma 

economia hipocarbónica, a modernização 

da produção de eletricidade, a melhoria das 

interconexões transfronteiriças e a 

implantação de redes inteligentes, a captura 

e armazenamento do carbono e as 

tecnologias de utilização, assim como a 

modernização da rede de aquecimento 

urbano; considera que a transformação do 

setor energético na perspetiva dos objetivos 

climáticos deve ser apoiada em 

conformidade, nomeadamente no que diz 

respeito a regiões e países dependentes do 

carvão, de modo a contribuir de forma 

eficaz para uma transição estratégica para 

uma economia com baixo nível de 

86. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia 

sustentável e a preços acessíveis na 

Europa; solicita, por conseguinte, um apoio 

constante aos investimentos destinados a 

garantir a diversificação das fontes de 

energia e rotas energéticas, a aumentar a 

segurança energética e a independência 

energética, bem como a melhorar a 

eficiência energética e a utilização das 

energias renováveis, incluindo através da 

vertente Energia do MIE; salienta, em 

especial, a importância de prever um apoio 

abrangente, especialmente para as regiões 

com maior intensidade de carbono, a 

transição energética, a transição para uma 

economia hipocarbónica e 

desnuclearizada, a modernização da 

produção de eletricidade, a melhoria das 

interconexões transfronteiriças e a 

implantação de redes inteligentes, a captura 

e armazenamento do carbono e as 

tecnologias de utilização, assim como a 

modernização da rede de aquecimento 

urbano; considera que a transformação do 

setor energético na perspetiva dos objetivos 

climáticos deve ser apoiada em 

conformidade, nomeadamente no que diz 

respeito a regiões e países dependentes do 

carvão, de modo a contribuir de forma 

eficaz para uma transição estratégica para 
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emissões de carbono; solicita o 

estabelecimento de um fundo abrangente a 

fim de apoiar uma transição justa, em 

particular através do desenvolvimento e da 

implantação de fontes renováveis, soluções 

de eficiência energética, armazenamento de 

energia, soluções e uma infraestrutura de 

eletromobilidade, modernização da geração 

de energia e das redes, tecnologias 

avançadas de produção de eletricidade, 

incluindo a captura e armazenamento de 

dióxido de carbono (CAC), a captura e 

utilização de dióxido de carbono (CUC) e 

a gaseificação do carvão, modernização 

do aquecimento urbano, incluindo a 

cogeração de elevada eficiência, a 

adaptação precoce a padrões ambientais 

futuros, a restruturação de indústrias de 

elevada intensidade energética, bem como 

a abordagem dos impactos sociais, 

económicos e ambientais; 

uma economia com baixo nível de 

emissões de carbono; solicita o 

estabelecimento de um fundo abrangente a 

fim de apoiar uma transição justa, em 

particular através do desenvolvimento e da 

implantação de fontes renováveis, soluções 

de eficiência energética, armazenamento de 

energia, soluções e uma infraestrutura de 

eletromobilidade, modernização da geração 

de energia e das redes, tecnologias 

avançadas de produção de eletricidade, 

modernização do aquecimento urbano, 

incluindo a cogeração de elevada 

eficiência, a adaptação precoce a padrões 

ambientais futuros, a restruturação de 

indústrias de elevada intensidade 

energética, bem como a abordagem dos 

impactos sociais, económicos e ambientais; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Alteração  28 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 87 

 

Proposta de resolução Alteração 

87. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Reator Termonuclear 

Experimental Internacional (ITER), o 

Serviço Europeu Complementar de 

Navegação Geoestacionário (EGNOS), o 

Sistema Mundial de Navegação por 

Satélite (Galileo), o Programa de 

Observação da Terra (Copernicus) e as 

futuras Comunicações Governamentais por 

Satélite (GOVSATCOM) para a 

competitividade futura, segurança e poder 

político da UE; assinala que o 

financiamento destes projetos de grande 

dimensão tem de ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

delimitado, de modo a evitar que eventuais 

derrapagens de custos ameacem o 

financiamento e a execução bem-sucedida 

de outras políticas da União, como 

exemplificado no QFP anterior em 

determinados casos específicos; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela à adoção de 

disposições semelhantes no novo 

regulamento; 

87. Frisa a importância estratégica dos 

projetos de infraestruturas em grande 

escala, como o Serviço Europeu 

Complementar de Navegação 

Geoestacionário (EGNOS), o Sistema 

Mundial de Navegação por Satélite 

(Galileo), o Programa de Observação da 

Terra (Copernicus) e as futuras 

Comunicações Governamentais por 

Satélite (GOVSATCOM) para a 

competitividade futura, segurança e poder 

político da UE; assinala que o 

financiamento destes projetos de grande 

dimensão tem de ser assegurado no 

orçamento da UE mas, ao mesmo tempo, 

delimitado, de modo a evitar que eventuais 

derrapagens de custos ameacem o 

financiamento e a execução bem-sucedida 

de outras políticas da União, como 

exemplificado no QFP anterior em 

determinados casos específicos; recorda 

que, para o efeito, o montante máximo para 

tais projetos está atualmente fixado no 

Regulamento QFP e apela à adoção de 

disposições semelhantes no novo 

regulamento; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Alteração  29 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 86 

 

Proposta de resolução Alteração 

88. Salienta a importância e o papel de 

liderança da UE para a preservação, a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e a luta contra as alterações 

climáticas, a degradação dos ecossistemas 

e a perda de biodiversidade; considera que 

um financiamento estável e adequado é 

essencial para a concretização dos 

compromissos assumidos a nível 

internacional pela UE, como, por exemplo, 

o Acordo de Paris; recorda que o próximo 

QFP deverá ajudar a União na consecução 

desses objetivos e contribuir para a 

transição para uma economia 

hipocarbónica até 2050; sublinha que a UE 

não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 

consecução destes objetivos; apela à 

integração completa das ações em matéria 

de clima na despesa futura da UE; solicita, 

neste contexto, que os programas em 

causa, como o LIFE +, recebam um 

financiamento adequado e que sejam 

prosseguidos e aumentados, e que sejam 

criadas dotações específicas para a 

biodiversidade e a gestão da rede Natura 

2000; 

88. Salienta a importância e o papel de 

liderança da UE para a preservação, a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e a luta contra as alterações 

climáticas, a degradação dos ecossistemas 

e a perda de biodiversidade; considera que 

um financiamento estável e adequado é 

essencial para a concretização dos 

compromissos assumidos a nível 

internacional pela UE, como, por exemplo, 

o Acordo de Paris; recorda que o próximo 

QFP deverá ajudar a União na consecução 

desses objetivos e contribuir para a 

transição para uma economia 

hipocarbónica e desnuclearizada até 2050; 

sublinha que a UE não deverá financiar 

projetos e investimentos que sejam 

contrários à consecução destes objetivos; 

apela à integração completa das ações em 

matéria de clima na despesa futura da UE; 

solicita, neste contexto, que os programas 

em causa, como o LIFE +, recebam um 

financiamento adequado e que sejam 

prosseguidos e aumentados, e que sejam 

criadas dotações específicas para a 

biodiversidade e a gestão da rede Natura 

2000; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Alteração  30 

Jordi Solé 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 88 

 

Proposta de resolução Alteração 

88. Salienta a importância e o papel de 

liderança da UE para a preservação, a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e a luta contra as alterações 

climáticas, a degradação dos ecossistemas 

e a perda de biodiversidade; considera que 

um financiamento estável e adequado é 

essencial para a concretização dos 

compromissos assumidos a nível 

internacional pela UE, como, por exemplo, 

o Acordo de Paris; recorda que o próximo 

QFP deverá ajudar a União na consecução 

desses objetivos e contribuir para a 

transição para uma economia 

hipocarbónica até 2050; sublinha que a UE 

não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 

consecução destes objetivos; apela à 

integração completa das ações em matéria 

de clima na despesa futura da UE; solicita, 

neste contexto, que os programas em 

causa, como o LIFE +, recebam um 

financiamento adequado e que sejam 

prosseguidos e aumentados, e que sejam 

criadas dotações específicas para a 

biodiversidade e a gestão da rede Natura 

2000; 

88. Salienta a importância e o papel de 

liderança da UE para a preservação, a 

proteção e a melhoria da qualidade do 

ambiente e a luta contra as alterações 

climáticas, a degradação dos ecossistemas 

e a perda de biodiversidade; considera que 

um financiamento estável e adequado é 

essencial para a concretização dos 

compromissos assumidos a nível 

internacional pela UE, como, por exemplo, 

o Acordo de Paris; recorda que o próximo 

QFP deverá ajudar a União na consecução 

desses objetivos e contribuir para a 

transição para uma economia 

hipocarbónica até 2050; sublinha que a UE 

não deverá financiar projetos e 

investimentos que sejam contrários à 

consecução destes objetivos; apela à 

integração completa das ações em matéria 

de clima na despesa futura da UE; solicita, 

neste contexto, que os programas em 

causa, como o LIFE +, recebam um 

financiamento adequado e que os seus 

recursos financeiros sejam, no mínimo, 

duplicados, e que sejam criadas dotações 

específicas para a biodiversidade e a gestão 

da rede Natura 2000; 

Or. en 
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