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8.3.2018 A8-0048/40 

Alteração  40 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O 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 qualquer 

reforço do orçamento da União Europeia 

não deve levar a um aumento do peso 

global da despesa pública na UE e deve, 

por conseguinte, resultar, essencialmente, 

da transferência, para a União, de 

competências e ações que até à data 

incumbiam aos Estados-Membros 

mediante a disponibilização das dotações 

correspondentes; considerando que daqui 

deve resultar maior eficácia e valor 

acrescentado europeu;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Alteração  41 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  7-A. Considera que o nível de 

financiamento, no próximo período de 

programação, das atuais políticas da UE e 

dos futuros programas de despesas deve 

ser estabelecido com base numa profunda 

avaliação crítica pela Comissão sobre o 

desempenho e a eficácia dos atuais 

instrumentos e programas financeiros e 

numa análise do valor acrescentado de 

que são portadores, no contexto de uma 

revisão global da despesa pública, como 

proposto em diversas ocasiões pelo 

Tribunal de Contas;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Alteração  42 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O 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 uma tal 

medida não reduziria o ónus financeiro que 

recai sobre os contribuintes e os 

consumidores, nem permitiria obter 

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 uma tal 

medida não reduziria o ónus financeiro que 

recai sobre os contribuintes e os 

consumidores, nem permitiria obter 

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 um 

nível adequado de financiamento destas 

políticas no próximo período de 

programação, melhorando, 

simultaneamente, a sua eficácia e 

simplificando os procedimentos que lhes 

estão associados; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Alteração  43 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 19-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  19-A. Exorta a União a reforçar a sua 

flexibilidade orçamental, a fim de 

melhorar a sua capacidade de resposta a 

crises súbitas e a acontecimentos 

imprevistos, e constata, por conseguinte, 

que as outras despesas devem ser 

decididas e votadas anualmente, com 

exceção das despesas consagradas a 

políticas e programas que exigem 

previsibilidade e um quadro financeiro 

plurianual, tais como a política agrícola 

comum, a política das pescas e a política 

de coesão, bem como os programas de 

investigação e de inovação e os projetos 

de infraestruturas nos setores digital, dos 

transportes, da energia, e nos domínios da 

defesa, da formação, do emprego e da 

mobilidade dos estudantes e aprendizes, 

bem como da competitividade das 

empresas e das PME;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Alteração  44 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Realça a necessidade de a vigência 

do QFP passar progressivamente para um 

período de 5+5 anos, com uma revisão 

intercalar obrigatória; insta a Comissão a 

elaborar uma proposta clara que defina os 

métodos de execução prática de um quadro 

financeiro de 5+5 anos; está convicto de 

que um único período de cinco anos não 

pode ser ponderado para a vigência do 

QFP, devido aos graves impedimentos que 

colocaria aos requisitos de programação e 

de execução de diversas políticas da UE; 

22. Realça a necessidade de a vigência 

do QFP passar progressivamente para um 

período de 5+5 anos, com uma revisão 

intercalar obrigatória; insta a Comissão a 

elaborar uma proposta clara que defina os 

métodos de execução prática de um quadro 

financeiro de 5+5 anos;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Alteração  45 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 72 

 

Proposta de resolução Alteração 

72. Considera, por conseguinte, que a 

atual apresentação das categorias requer 

algumas melhorias, mas opõe-se a 

quaisquer mudanças radicais 

injustificadas; propõe, portanto, a 

seguinte estrutura para o QFP pós-2020;  

Suprimido 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Alteração  46 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O 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 

86. Considera que é essencial garantir 

um aprovisionamento de energia limpa, 

estável e competitiva na Europa; solicita, 

por conseguinte, um apoio constante a 

investimentos sustentáveis que promovam 
fontes de energia renováveis, reforcem a 

eficiência energética como «primeiro 

combustível», aumentem a segurança 

energética e a independência energética da 

importação de fontes de energia e apoiem 

as tecnologias energéticas e industriais 

novas e inovadoras consentâneas com os 

compromissos a longo prazo da União em 

matéria de clima;  
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para 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, 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;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Alteração  47 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

O próximo QFP: preparação da posição do Parlamento sobre o QFP pós 2020 

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 90 

 

Proposta de resolução Alteração 

90. Considera da maior importância 

manter o financiamento da política de 

coesão após 2020 na UE-27 ao nível, pelo 

menos, do orçamento para 2014-2020, a 

preços constantes; salienta que o PIB deve 

continuar a ser um dos parâmetros para a 

afetação dos fundos da política de coesão, 

mas considera que deve ser 

complementado por um conjunto de 

indicadores sociais, ambientais e 

demográficos para melhor ter em conta os 

novos tipos de desigualdades entre e no 

interior das regiões da UE em todos os 

Estados Membros; apoia, além disso, a 

continuação, no novo período de 

programação, dos elementos que tornaram 

a política de coesão mais moderna e 

orientada para os resultados no âmbito do 

atual QFP, i.e. a concentração temática, as 

condicionalidades ex ante, o quadro de 

desempenho e a associação à governação 

económica;  

90. Considera que importa afetar 

financiamento adequado à política de 

coesão após 2020 na UE-27 com base 

numa análise das necessidades e tendo em 

conta a avaliação da aplicação desta 

política; salienta que o PIB deve continuar 

a ser um dos parâmetros para a afetação 

dos fundos da política de coesão, mas 

considera que deve ser complementado por 

um conjunto de indicadores sociais, 

ambientais e demográficos para melhor ter 

em conta os novos tipos de desigualdades 

entre e no interior das regiões da UE em 

todos os Estados Membros; apoia, além 

disso, a continuação, no novo período de 

programação, dos elementos que tornaram 

a política de coesão mais moderna e 

orientada para os resultados no âmbito do 

atual QFP, i.e. a concentração temática, as 

condicionalidades ex ante, o quadro de 

desempenho e a associação à governação 

económica; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Alteração  48 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 94 

 

Proposta de resolução Alteração 

94. Sublinha, em particular, a 

necessidade permanente de lutar contra o 

desemprego dos jovens e contra a exclusão, 

em especial entre os jovens que não 

estudam, não trabalham e não seguem uma 

formação (NEET), como parte de uma 

abordagem global das políticas da 

juventude a nível da UE; solicita, por 

conseguinte, a duplicação da dotação da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens, 

bem como a plena implementação da 

Garantia para a Juventude da UE, 

assegurando, ao mesmo tempo, uma 

mobilização rápida e simplificada dos 

fundos e um financiamento permanente e 

estável no próximo período de 

programação; sublinha a necessidade de 

uma regulação aperfeiçoada para 

salvaguardar a participação em condições 

de igualdade de jovens oriundos de meios 

socioeconómicos desfavorecidos; 

considera que o investimento destinado a 

fomentar o ensino e a formação, 

nomeadamente o desenvolvimento da 

literacia digital, continua a ser uma das 

principais prioridades da UE; insiste em 

que este programa não deva substituir a 

despesa anteriormente financiada pelos 

orçamentos nacionais;  

94. Sublinha, em particular, a 

necessidade permanente de lutar contra o 

desemprego dos jovens e contra a exclusão, 

em especial entre os jovens que não 

estudam, não trabalham e não seguem uma 

formação (NEET), como parte de uma 

abordagem global das políticas da 

juventude a nível da UE; solicita, por 

conseguinte, um reforço significativo das 

iniciativas destinadas a promover o 

emprego dos jovens, bem como a plena 

implementação da Garantia para a 

Juventude da UE, assegurando, ao mesmo 

tempo, uma mobilização rápida e 

simplificada dos fundos e um 

financiamento permanente e estável no 

próximo período de programação; sublinha 

a necessidade de uma regulação 

aperfeiçoada para salvaguardar a 

participação em condições de igualdade de 

jovens oriundos de meios socioeconómicos 

desfavorecidos; considera que o 

investimento destinado a fomentar o ensino 

e a formação, nomeadamente o 

desenvolvimento da literacia digital, 

continua a ser uma das principais 

prioridades da UE; insiste em que este 

programa não deva substituir a despesa 

anteriormente financiada pelos orçamentos 

nacionais; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Alteração  49 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 98 

 

Proposta de resolução Alteração 

98. Solicita à Comissão que dê 

seguimento ao projeto «Passe Interrail para 

a Europa aos 18 anos» e que apresente no 

próximo QFP um programa dedicado com 

dotações anuais suficientes para cobrir 

todas as candidaturas a um passe 

ferroviário gratuito provenientes de jovens 

europeus com 18 anos de idade num ano 

específico; sublinha que tal projeto se 

tornaria um elemento importante para 

aumentar a consciência e a identidade 

europeias, especialmente face a ameaças 

como o populismo e a disseminação de 

informações erradas; reitera que, para o 

objetivo deste programa ser atingido, 

espera se da Comissão uma proposta com 

uma base jurídica adequada;  

98. Solicita à Comissão que dê 

seguimento ao projeto «Passe Interrail para 

a Europa» e que apresente no próximo 

QFP um programa específico com dotações 

anuais suficientes para cobrir todas as 

candidaturas a um passe ferroviário 

provenientes de jovens europeus de um 

leque etário alargado, que seja aplicável a 

todas as zonas geográficas e categorias 

sociais, esteja sempre associado a 

objetivos educativos, com base em 

transportes multimodais e com baixo teor 
de carbono, e que exija uma contribuição 

financeira dos beneficiários, como prova 

do empenho a favor do projeto; sublinha 

que tal projeto se tornaria um elemento 

importante para aumentar a consciência e a 

identidade europeias, especialmente face a 

ameaças como o populismo e a 

disseminação de informações erradas; 

reitera que, para o objetivo deste programa 

ser atingido, espera-se da Comissão uma 

proposta com uma base jurídica adequada, 

salientando que este programa não deve 

pôr em causa o orçamento de quaisquer 

outros programas bem sucedidos da UE; 

Or. en 

 

 


