
 

AM\1148048PT.docx  PE616.074v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

8.3.2018 A8-0048/91 

Alteração  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 22-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  22-A. O modelo 5 +5 garantiria que 

fossem tidas em conta as preocupações 

políticas do Parlamento em cada 

legislatura. Poderia igualmente 

proporcionar uma maior flexibilidade no 

sentido de alterar a gestão dos programas 

em função dos ciclos económicos, 

permitindo optar por um QFP 

expansionista em períodos de recessão e 

por um QFP mais moderado em períodos 

de crescimento económico, sem pôr 

significativamente em causa a 

estabilidade dos programas a longo prazo, 

que poderiam estender-se pelo período de 

10 anos, sempre que tal seja considerado 

conveniente; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Alteração  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Sublinha que, durante o atual QFP, 

a autoridade orçamental aprovou uma 

mobilização substancial dos mecanismos 

de flexibilidade e dos instrumentos 

especiais incluídos no Regulamento QFP, a 

fim de garantir as dotações suplementares 

necessárias para dar resposta às graves 

crises ou financiar novas prioridades 

políticas; 

26. Sublinha que, durante o atual QFP, 

a autoridade orçamental aprovou uma 

mobilização substancial dos mecanismos 

de flexibilidade e dos instrumentos 

especiais incluídos no Regulamento QFP, a 

fim de garantir as dotações suplementares 

necessárias para dar resposta às graves 

crises ou financiar novas prioridades 

políticas; lamenta que um certo número 

de reafetações tenham sido levadas a cabo 

recorrendo às rubricas orçamentais de 

outros programas, nomeadamente no caso 

da política de coesão; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Alteração  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 

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

2017/2052(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Considera, por conseguinte, que as 

disposições em matéria de flexibilidade do 

atual QFP foram bem-sucedidas e 

proporcionaram soluções no que respeita 

ao significativo financiamento necessário 

neste domínio para fazer face aos desafios 

da migração e dos refugiados e colmatar o 

défice de investimento; recorda que o 

Parlamento esteve na origem de várias 

destas disposições, que defendeu com 

veemência durante as anteriores 

negociações do QFP; 

27. Considera, por conseguinte, que as 

disposições em matéria de flexibilidade do 

atual QFP não proporcionaram soluções no 

que respeita ao considerável e importante 

financiamento necessário ao bem comum 
na Europa; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Alteração  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Considera que a utilização do FEG, 

que oferece solidariedade e apoio da UE 

aos trabalhadores que perderam os seus 

empregos em resultado de importantes 

mudanças estruturais nos padrões do 

comércio mundial decorrentes da 

globalização ou em consequência da crise 

económica e financeira mundial, não 

desenvolveu todo o seu potencial e ainda 

poderia ser melhorada e integrada numa 

estratégia a longo prazo, com vista a 

abranger efetivamente os trabalhadores 

dispensados e a reintegrá-los no mercado 

de trabalho, em todos os 

Estados-Membros; considera que, na 

próxima revisão do FEG, cumpre examinar 

o seu âmbito de aplicação e melhorar a sua 

coordenação com outros instrumentos; 

considera que no novo QFP o FEG revisto 

deve beneficiar, no mínimo, de uma 

dotação anual idêntica; 

42. Considera que a utilização do FEG, 

que oferece solidariedade e apoio da UE 

aos trabalhadores que perderam os seus 

empregos em resultado de importantes 

mudanças estruturais nos padrões do 

comércio mundial decorrentes da 

globalização ou em consequência da crise 

económica e financeira mundial, não 

desenvolveu todo o seu potencial e ainda 

poderia ser melhorada e integrada numa 

estratégia a longo prazo, com vista a 

abranger efetivamente os trabalhadores 

dispensados e a reintegrá-los no mercado 

de trabalho, em todos os 

Estados-Membros, proporcionando postos 

de trabalho seguros e sustentáveis; 

considera que, na próxima revisão do FEG, 

cumpre examinar o seu âmbito de 

aplicação e melhorar a sua coordenação 

com outros instrumentos; considera que no 

novo QFP o FEG revisto deve beneficiar, 

no mínimo, de uma dotação anual idêntica; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Alteração  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Considera que a obtenção de um 

valor acrescentado europeu deve ser um 

dos princípios orientadores fundamentais 

das instituições da UE quando decidirem 

sobre o tipo de despesas para o próximo 

QFP; salienta, porém, que existem várias 

interpretações do conceito e apela à 

introdução de uma definição clara e 

facilmente compreensível dos critérios 

pertinentes, que tenha em conta as 

especificidades territoriais e inclua, 

sempre que possível, indicadores de 

desempenho mensuráveis; adverte contra 

qualquer tentativa de utilizar uma tal 

definição para pôr em causa a pertinência 

das políticas e dos programas da UE por 

motivos puramente quantitativos ou 

considerações económicas de curto prazo; 

50. Salienta que existem várias 

interpretações do conceito de valor 

acrescentado europeu; adverte contra 

qualquer tentativa de utilizar uma tal 

definição para pôr em causa a pertinência 

das políticas e dos programas da UE por 

motivos puramente quantitativos ou 

considerações económicas de curto prazo; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Alteração  96 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Considera que, com base numa 

apreciação minuciosa das atuais despesas, 

é possível efetuar melhores despesas, ou 

seja, proceder a uma utilização eficiente e 

não discriminatória de cada euro do 

orçamento da UE, não só através da 

canalização dos recursos da UE para 

ações que apresentem o valor 

acrescentado europeu mais elevado e que 

mais contribuam para a melhoria do 

desempenho das políticas e dos programas 

da UE, mas também através da 
consecução de maiores sinergias entre o 

orçamento da UE e os orçamentos 

nacionais e de melhorias tangíveis da 

estrutura das despesas; apoia as 

recomendações formuladas pelo Tribunal 

de Contas no Relatório Anual de 2016 

relativamente a um quadro de aferição 

eficiente de indicadores, a relatórios mais 

simples e equilibrados sobre o desempenho 

e a um acesso mais fácil aos resultados das 

avaliações; 

52. Considera que a melhoria das 

despesas – ou seja, uma utilização eficiente 

e não discriminatória de cada euro do 

orçamento da UE – deve basear-se numa 

apreciação minuciosa das atuais despesas 
e ser facilitada pela consecução de 

maiores sinergias entre o orçamento da UE 

e os orçamentos nacionais e de melhorias 

tangíveis da estrutura das despesas; apoia 

as recomendações formuladas pelo 

Tribunal de Contas no Relatório Anual de 

2016 relativamente a um quadro de 

aferição eficiente de indicadores, a 

relatórios mais simples e equilibrados 

sobre o desempenho e a um acesso mais 

fácil aos resultados das avaliações; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Alteração  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

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 

N.º 53-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  53-A. Recorda que os Fundos 

Estruturais da UE não podem ser 

utilizados de uma forma que, direta ou 

indiretamente, apoie a deslocalização de 

serviços ou da produção para outros 

Estados-Membros; 

Or. en 

 

 


