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8.3.2018 A8-0048/69 

Alteração  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 3-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-C. Recorda que a União Europeia, tal 

como existe, foi construída sem os povos 

da Europa e que o próximo QFP deve 

visar a sua transformação numa Europa 

respeitadora do ambiente e justa do ponto 

de vista social; entende que o próximo 

QFP se deve inscrever numa estratégia de 

reafirmação do objetivo central da União 

Europeia, a saber, a coesão económica, 

social e territorial, bem como numa 

reflexão mais vasta sobre uma refundação 

da Europa que seja profícua para todos os 

cidadãos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Alteração  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Manifesta-se convicto de que o 

próximo QFP se deve basear nas 

prioridades e políticas bem estabelecidas 

da União, que visam promover a paz, a 

democracia, o Estado de direito, os direitos 

humanos e a igualdade de género, 

impulsionar o bem-estar, o crescimento 

económico sustentável a longo prazo e a 

investigação e a inovação, lograr o 

emprego de qualidade conducente a 

trabalho digno, lutar contra as alterações 

climáticas e promover a coesão económica, 

social e territorial, bem como a 

solidariedade entre os Estados-Membros e 

os cidadãos; considera que estes pilares 

são indispensáveis para o bom 

funcionamento do Mercado Único e da 

União Económica e Monetária, bem como 

para o reforço da posição da Europa no 

mundo; está convicto de que estes são mais 

relevantes do que nunca para o futuro da 

Europa; 

4. Manifesta-se convicto de que o 

próximo QFP se deve basear nas 

prioridades e políticas bem estabelecidas 

da União, que visam promover a paz, a 

democracia, o Estado de direito, os direitos 

humanos e a igualdade de género, 

impulsionar o bem-estar, o crescimento 

económico sustentável a longo prazo e a 

investigação e a inovação, lograr o 

emprego de qualidade, com direitos 

estatutários, conducente a trabalho digno, 

lutar contra as alterações climáticas e 

promover a coesão económica, social e 

territorial, bem como a solidariedade entre 

os Estados-Membros e os cidadãos; 

considera que tal deverá conduzir a uma 

economia circular e hipocarbónica; 

salienta que nenhum país europeu deveria 

ser excluído do crescimento sustentável, 

mesmo que não seja membro da UE; está 

convicto de que estes países são mais 

relevantes do que nunca para o futuro da 

Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Alteração  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Considera que o próximo QFP deve 

permitir à União proporcionar soluções e 

sair fortalecida das crises da década: a crise 

económica e financeira, o desemprego dos 

jovens, a persistente pobreza e exclusão 

social, o fenómeno da migração e dos 

refugiados, as alterações climáticas e as 

catástrofes naturais, a degradação 

ambiental e a perda de biodiversidade, o 

terrorismo e a instabilidade, para citar 

apenas alguns exemplos; salienta que estes 

desafios mundiais e transfronteiriços, com 

implicações internas, demonstram a 

interdependência das nossas economias e 

sociedades e apontam para a necessidade 

de ações conjuntas; 

5. Considera que o próximo QFP deve 

permitir à União proporcionar soluções e 

sair fortalecida das crises da década: a crise 

económica e financeira, o desemprego dos 

jovens, a persistente pobreza e exclusão 

social, o fenómeno da migração e dos 

refugiados, as alterações climáticas e as 

catástrofes naturais, a degradação 

ambiental e a perda de biodiversidade, o 

terrorismo e a instabilidade, para citar 

apenas alguns exemplos; salienta que estes 

desafios mundiais e transfronteiriços, com 

implicações internas, demonstram a 

interdependência das nossas economias e 

sociedades e apontam para a necessidade 

de ações conjuntas; sublinha que é 

importante que o próximo QFP também 

se continue a concentrar nos desafios e 

compromissos a longo prazo; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Alteração  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  5-A. Considera que deve ser instituído, 

em particular, um sistema de 

solidariedade, com regimes específicos 

para apoiar e capacitar os Estados-

Membros afetados por baixos 

rendimentos e por um crescimento 

reduzido, ao mesmo tempo que se 

deparavam com empobrecimento e 

desemprego de longa duração, para 

permitir um acesso imediato e facilitado a 

fundos da UE, de molde a fazer face a 

situações de emergência. 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Alteração  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 5-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  5-B. Insta a UE a não sacrificar a 

política de coesão; 

Or. en 

 

 


