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8.3.2018 A8-0048/58 

Alteração  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

Citação 11-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a Comunicação 

da Comissão (COM(2017)623), de 24 de 

outubro de 2017, intitulada «Uma 

parceria estratégica reforçada e renovada 

com as regiões ultraperiféricas da UE», 

  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Alteração  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que o atual quadro 

financeiro plurianual (QFP) foi acordado 

em 2013 e previa, pela primeira vez, uma 

redução em termos reais das dotações de 

autorização e de pagamento, em 

comparação com o anterior período de 

programação financeira, apesar das 

crescentes competências e ambições da 

UE definidas no Tratado de Lisboa e no 

âmbito da Estratégia Europa 2020, 

respetivamente; considerando que o QFP 

também pressupunha uma diferença 

significativa entre o nível das dotações de 

autorização e de pagamento, o que 

contribuiu para um atraso acumulado em 

faturas não pagas nos dois primeiros anos 

do QFP; considerando que a aprovação 

tardia do QFP e das correspondentes bases 

jurídicas contribuiu para atrasos na 

execução, cujas consequências ainda hoje 

se fazem sentir e que são suscetíveis de 

provocar uma acumulação de pedidos de 

pagamento no final do atual QFP, 

repercutindo-se no próximo período; 

considerando que, devido à insistência do 

Parlamento, foram incluídas novas 

disposições no QFP, a fim de utilizar, tanto 

quanto possível, os seus limites máximos 

totais e prever mecanismos de 

A. Considerando que o atual quadro 

financeiro plurianual (QFP) foi acordado 

em 2013 e previa, pela primeira vez, uma 

redução em termos reais das dotações de 

autorização e de pagamento, em 

comparação com o anterior período de 

programação financeira, o que põe em 

causa qualquer prioridade em matéria de 

coesão económica e social ou qualquer 

ideia de solidariedade na UE; 

considerando que o QFP também 

pressupunha uma diferença significativa 

entre o nível das dotações de autorização e 

de pagamento, o que contribuiu para um 

atraso acumulado em faturas não pagas nos 

dois primeiros anos do QFP; considerando 

que a aprovação tardia do QFP e das 

correspondentes bases jurídicas contribuiu 

para atrasos na execução, cujas 

consequências ainda hoje se fazem sentir e 

que são suscetíveis de provocar uma 

acumulação de pedidos de pagamento no 

final do atual QFP, repercutindo-se no 

próximo período; considerando que, devido 

à insistência do Parlamento, foram 

incluídas novas disposições no QFP, a fim 

de utilizar, tanto quanto possível, os seus 

limites máximos totais e prever 

mecanismos de flexibilidade; 
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flexibilidade; 

Or. en 

 

 


