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8.3.2018 A8-0048/79 

Alteração  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-B. Considera que a Europa tem a 

responsabilidade de proporcionar 

perspetivas de um futuro melhor à 

geração mais jovem, que irá sofrer as 

consequências nefastas das políticas 

económicas adotadas nas últimas décadas 

na UE; mostra-se determinado em 

reforçar substancialmente o seu 

programa emblemático Erasmus+, que 

deveria beneficiar todos os jovens 

europeus e não apenas um número 

restrito de estudantes que dispõem de 

meios para viver no estrangeiro, dado que 

este programa não pode satisfazer a 

procura muito forte de candidatos de 

elevada qualidade, devido ao 

financiamento extremamente reduzido 

que lhe é atribuído no orçamento atual; 

propõe que o orçamento destinado ao 

Erasmus+ seja aumentado de forma 

significativa e que pelo menos metade 

dele beneficie os jovens das classes sociais 

mais desfavorecidas; apela a um reforço 

considerável do Programa-Quadro de 

Investigação; insta a que sejam realizados 

verdadeiros progressos na luta contra o 

desemprego dos jovens e no apoio às 

micro, pequenas e médias empresas, 

incluindo as empresas de caráter social, 
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atribuindo mais recursos financeiros à 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens e 

ao programa para a Competitividade das 

Empresas e das Pequenas e Médias 

Empresas (COSME); apoia, além disso, o 

reforço do Mecanismo Interligar a 

Europa (MIE) 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Alteração  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  9-C. Exorta a UE a redobrar de 

esforços para reforçar a coesão e a 

convergência social na Europa; propõe 

que seja duplicado o orçamento do Fundo 

Social Europeu, de molde a enfrentar o 

desemprego e a superar as fraturas 

sociais persistentes na Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Alteração  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Marie-

Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Convida a União a assumir o seu 

papel em três domínios de intervenção 

emergentes com dimensões internas e 

externas, que surgiram durante o atual 

QFP: 

 

– desenvolvendo e financiando uma 

política global em matéria de asilo, 

migração e integração e combatendo as 

causas profundas da migração e da 

deslocação em países terceiros, 

 

– reforçando a proteção das 

fronteiras externas e promovendo a 

estabilidade, em particular através da 

salvaguarda dos direitos humanos no 

estrangeiro, a prevenção de conflitos e as 

políticas de desenvolvimento externo, 

 

– 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 

Suprimido 
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desenvolvimento da UE; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Alteração  82 

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

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Sublinha que o futuro quadro deve 

integrar dois novos tipos de apoio 

financeiro que ocupam um lugar de 

destaque na agenda económica da União, 

nomeadamente a continuação dos 

regimes de apoio ao investimento, como o 

Fundo Europeu para Investimentos 

Estratégicos, e o desenvolvimento de uma 

função de estabilização para os Estados-

Membros da área do euro, eventualmente 

através do Fundo Monetário Europeu 

proposto, juntamente com um mecanismo 

específico de convergência para os 

Estados-Membros em vias de adesão ao 

euro; 

11. Sublinha que o futuro quadro deve 

integrar novos tipos de apoio financeiro, 

tais como o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos; solicita que 

estes programas respeitem o objetivo da 

União de coesão económica, social e 

territorial; entende que a proposta de um 

Fundo Monetário Europeu poderia 

inserir-se no objetivo de reforçar a coesão 

europeia, desde que a sua ação não se 

limite apenas à área do euro, que beneficie 

prioritariamente as regiões mais 

desfavorecidas em termos de 

desenvolvimento e de acesso aos mercados 
de capital e desde que não imponha 

medidas de austeridade 

contraproducentes às regiões e aos 

Estados-Membros; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Alteração  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Reitera o princípio segundo o qual 

prioridades políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais, quer surjam no momento da 

adoção de um novo QFP, quer durante a 

sua execução, e salienta que o 

financiamento de novas necessidades não 

deve comprometer as atuais políticas e os 

atuais programas; espera, além disso, que 

sejam criadas disposições suficientes em 

matéria de flexibilidade para a adaptação a 

circunstâncias imprevistas que possam 

surgir no decurso do QFP; 

13. Opõe-se, neste contexto, a 

qualquer redução do volume do 

orçamento da UE no próximo QFP e 

reitera o princípio segundo o qual 

prioridades políticas adicionais devem ser 

acompanhadas de meios financeiros 

adicionais, quer surjam no momento da 

adoção de um novo QFP, quer durante a 

sua execução, e salienta que o 

financiamento de novas necessidades não 

deve comprometer as atuais políticas e os 

atuais programas; espera, além disso, que 

sejam criadas disposições suficientes em 

matéria de flexibilidade para a adaptação a 

circunstâncias imprevistas que possam 

surgir no decurso do QFP; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Alteração  84 

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

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14 

 

Proposta de resolução Alteração 

14. Considera que uma Europa mais 

forte e mais ambiciosa só pode ser 

concretizada se for dotada de meios 

financeiros reforçados; apela, à luz dos 

desafios e prioridades acima referidos e 

tendo em conta a saída do Reino Unido da 

União, a um aumento significativo do 

orçamento da União; avalia os limites 

máximos necessários de despesas do QFP 

em 1,3 % do RNB da UE-27, não obstante 

a gama de instrumentos que devem ser 

contabilizados para além dos limites 

máximos; 

14. Considera que uma Europa mais 

forte e mais ambiciosa só pode ser 

concretizada se houver uma refundação 

que a aproxime das expectativas dos 

cidadãos em termos de solidariedade, 

coesão, asilo, proteção do ambiente e da 

biodiversidade, ecologização da economia 

e da energia, progresso social e apoio à 

investigação e à educação; entende que os 

limites máximos necessários de despesas 

do QFP devem equivaler à proporção 

máxima do RNB da UE-27 permitida 

pelos Tratados; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Alteração  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, 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 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Salienta que os atuais limites 

máximos devem ser aumentados de forma 

significativa, transformando o QFP num 

sistema organizado e flexível dos 

programas de despesas da UE, com 

recursos suficientes para rubricas de ação 

fundamentais; sublinha que tal não será 

possível sem enfrentar a falta de 

convergência económica real, reduzir as 

ameaças à igualdade, promover o 

investimento na mudança do modelo de 

produção, enfrentar o desafio das 

alterações climáticas e promover a 

cooperação em melhores condições; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Alteração  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 14-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-B. Salienta que, de acordo com o 

Relatório Werner, de 1970, e o Relatório 

McDougall, de 1977, a União tem de 

aumentar bastante os seus recursos 

públicos só para compensar os 

desequilíbrios na balança de pagamentos 

externa, e que, por esse motivo, e apenas 

para ultrapassar as divergências 

existentes, é indispensável prever uma 

contribuição de 4 % do RNB para o 

orçamento da UE, enquanto medida 

transitória para fixar uma contribuição 

mais elevada; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Alteração  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 15 

 

Proposta de resolução Alteração 

15. Está convicto de que, a menos que 

o Conselho aceite um aumento 

significativo do nível das suas 

contribuições nacionais para o orçamento 

da UE, a introdução de novos e genuínos 

recursos próprios da UE é a única opção 

para financiar adequadamente o próximo 

QFP; 

15. Está convicto de que, a menos que 

o Conselho aceite um aumento 

significativo do nível das suas 

contribuições nacionais para o orçamento 

da UE, a introdução de novos e genuínos 

recursos próprios da UE é a única opção 

para financiar adequadamente o próximo 

QFP; salienta, todavia, que a base para o 

orçamento da UE não deve ser apenas o 

RNB, o que tornaria o QFP injusto, 

desequilibrado e destituído de uma 

programação progressiva; considera, 

além disso, que fatores sociais como o 

desemprego, o acesso a bens públicos e o 

rendimento bruto a nível local nas zonas 

mais desfavorecidas e nos subúrbios 

devem ser tidos em conta aquando do 

financiamento do próximo QFP; 

Or. en 

 

 


