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7.11.2018 A8-0358/1 

Alteração  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que o QFP 2021-2027 deve 

garantir a responsabilidade da União e a 

sua capacidade para responder às 

necessidades emergentes, aos desafios 

adicionais e aos novos compromissos 

internacionais, bem como para 

concretizar as suas prioridades e os seus 

objetivos políticos; assinala os graves 

problemas relacionados com o 

subfinanciamento do QFP para 2014-

2020 e reitera a necessidade de evitar uma 

repetição de erros do passado, garantindo, 

desde o início, um orçamento da UE forte 

e credível em benefício dos cidadãos 

durante o próximo período de sete anos; 

1. Salienta que o QFP 2021-2027 deve 

responder às necessidades reais dos 

cidadãos europeus; realça a necessidade 

de evitar a repetição de erros do passado, 

garantindo que o orçamento da União 

seja mais eficiente, transparente e 

baseado no desempenho e proporcione 

uma redução concreta das despesas 

administrativas e o desperdício de 

dinheiro; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Alteração  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Sublinha que a proposta da 

Comissão relativa ao nível global do 

próximo QFP, fixado em 1,08 % do RNB 

da UE-27 (1,11 % após a integração do 

Fundo Europeu de Desenvolvimento), 

representa, em termos de percentagem do 

RNB, uma redução em termos reais em 

comparação com o atual QFP; considera 

que o nível proposto do QFP não 

permitirá à União honrar os seus 

compromissos políticos e responder aos 

desafios importantes que se perfilam; 

pretende, por conseguinte, negociar o 

necessário aumento; 

3. Manifesta o seu desapontamento 

com a proposta da Comissão de aumentar 

o nível global do próximo QFP e o facto de 

não tomar em consideração a saída do 

Reino Unido da UE com todas as 

consequências financeiras conexas, o que 

significa que os contribuintes nacionais 

terão de pagar mais; sublinha a 

necessidade de avaliar adequadamente 

quais os fundos que podem ser objeto de 

uma melhor gestão a nível nacional para 

garantir o pleno respeito do princípio da 

subsidiariedade; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Alteração  3 

André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Realça, além disso, a importância 

dos princípios horizontais em que o QFP 

e todas as políticas conexas da UE devem 

assentar; reitera, neste contexto, a sua 

posição segundo a qual a UE deve 

cumprir a promessa de estar na linha da 

frente no que toca à consecução dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

e lamenta a ausência de um compromisso 

claro e visível nesse sentido nas propostas 

relativas ao QFP; solicita, por 

conseguinte, a integração dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável em todas 

as políticas e iniciativas da UE do 

próximo QFP; salienta ainda que todos os 

programas no âmbito do próximo QFP 

devem ser conformes com a Carta dos 

Direitos Fundamentais; destaca a 

importância de concretizar o Pilar 

Europeu dos Direitos Sociais, a 

eliminação da discriminação, 

nomeadamente contra as pessoas LGBTI, 

e a criação de uma pasta para as 

minorias, incluindo os ciganos, elementos 

que são essenciais para o cumprimento 

dos compromissos da UE para com uma 

Europa inclusiva; sublinha que, a fim de 

cumprir as suas obrigações ao abrigo do 

Acordo de Paris, a contribuição da UE 

para os objetivos em matéria de clima 

5. Solicita à UE que deixe de estar na 

linha da frente no que toca à consecução 

dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas e que 

ponha termo à busca de uma Europa 

«inclusiva», à obsessão com o «género» e 

às despesas relacionadas com o clima, 

bem como à islamização da Europa; 
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deve atingir, pelo menos, 25 % das 

despesas durante a vigência do QFP 

2021-2027, e 30 % o mais rapidamente 

possível, o mais tardar até 2027;  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Alteração  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Considera que o requisito de 

unanimidade para a aprovação e a 

revisão do Regulamento QFP representa 

um verdadeiro obstáculo ao processo; 

solicita ao Conselho Europeu que ative a 

cláusula-ponte prevista no artigo 312.º, 

n.º 2, do TFUE, de modo a permitir que o 

Conselho a adote o Regulamento QFP 

por maioria qualificada; 

Suprimido  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Alteração  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Reitera a sua posição formal de 

que o nível do QFP 2021-2027 deve ser 

fixado em 1 324,1 mil milhões de EUR a 

preços de 2018, o que representa 1,3 % do 

RNB da UE-27, a fim de assegurar o nível 

necessário de financiamento para 

políticas fundamentais da UE que lhe 

permita cumprir a sua missão e objetivos; 

16. Solicita que o nível do QFP 2021-

2027 seja inferior ao nível do atual QFP e 

que, em todo o caso, não seja superior a 

1 % do RNB da UE-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 19 

 

Proposta de resolução Alteração 

19. Manifesta a sua intenção de 

defender a proposta da Comissão sobre a 

garantia de um nível de financiamento 

suficiente para uma administração 

pública europeia forte, eficiente e de 

elevada qualidade ao serviço de todos os 

europeus; recorda que, durante o atual 

QFP, as instituições, os organismos e as 

agências descentralizadas da UE 

procederam a uma redução de 5 % do 

pessoal e considera que essas instituições 

não devem ser sujeitas a novas reduções 

que comprometeriam diretamente a 

execução das políticas da União; reitera, 

uma vez mais, a sua firme oposição à 

repetição do chamado núcleo de 

reafetação para as agências; 

19. Lamenta o escandaloso aumento 

(cerca de 20%) nas despesas 

administrativas da UE, o que também não 

tem em consideração as restrições 

económicas vividas em vários Estados-

Membros; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Alteração  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 31 

 

Proposta de resolução Alteração 

31. Realça a importância de um novo 

mecanismo que garanta o respeito dos 

valores consagrados no artigo 2.º do 

Tratado da União Europeia (TUE), ao 

abrigo do qual os Estados-Membros que 

não os respeitem possam ser sujeitos a 

consequências financeiras; salienta, no 

entanto, que os beneficiários finais do 

orçamento da União não deverão, em 

caso algum, ser afetados pelo facto de o 

seu Governo não respeitar os direitos 

fundamentais e o Estado de direito; 

sublinha, por conseguinte, que essas 

medidas não afetam a obrigação que 

incumbe às entidades públicas ou aos 

Estados-Membros de efetuarem 

pagamentos aos beneficiários ou 

destinatários finais; 

31. Rejeita e lamenta qualquer 

tentativa de utilizar as condicionalidades 

políticas ou económicas para os fundos da 

UE, como acontecerá no âmbito da nova 

categoria 2 «Coesão e Valores»; considera 

que tal constitui um novo ataque às 

nações europeias e à sua liberdade e 

independência; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Alteração  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40.     Solicita, em consonância com a 

proposta da Comissão, a introdução 

programada de um cabaz de novos 

Recursos Próprios que, sem aumentar os 

encargos fiscais para os cidadãos, 

corresponda a dois objetivos estratégicos 

essenciais da UE, cujo valor acrescentado 

europeu é evidente e insubstituível: 

40. Rejeita a proposta de introdução 

de três novos Recursos Próprios da UE, 

baseados no Regime de Comércio de 

Licenças de Emissão, na matéria coletável 

comum consolidada do imposto sobre as 

sociedades e numa contribuição nacional 

calculada com base na quantidade de 

resíduos de embalagens de plástico não 

recicladas, o que irá, em última instância, 

conduzir a uma maior tributação das 

empresas e a uma carga fiscal acrescida 

sobre os cidadãos; 

– o bom funcionamento, a consolidação e 

o reforço do mercado único, em especial 

através da aplicação de uma matéria 

coletável comum consolidada do imposto 

sobre as sociedades (MCCCIS) como base 

para um novo Recurso Próprio através do 

estabelecimento de uma taxa de imposição 

uniforme sobre as receitas provenientes 

da MCCCIS e da tributação das grandes 

sociedades do setor digital que beneficiam 

do mercado único; 

 

– a luta contra as alterações climáticas e a 

aceleração do processo de transição 

energética, através de medidas como a 

percentagem do rendimento do regime de 

comércio de licenças de emissão; 

 

– a luta para proteger o ambiente através  
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de uma contribuição baseada na 

quantidade de embalagens de plástico não 

recicladas; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Alteração  9 

André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Manifesta a sua veemente 

aprovação da eliminação de todas as 

reduções e outros mecanismos de correção, 

acompanhada, se necessário, por um 

período limitado de eliminação 

progressiva; 

42. Rejeita firmemente a eliminação de 

todas as reduções e outros mecanismos de 

correção para todos os contribuintes 

líquidos, como os Países Baixos; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Alteração  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Relatório intercalar sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027 – Posição do 

Parlamento com vista a um acordo 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Proposta de resolução 

N.º 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Insiste na introdução de outras 

receitas, que devem constituir verbas 

adicionais para o orçamento da UE sem 

implicar uma redução correspondente das 

contribuições baseadas no RNB: 

43. Recorda que os Estados-Membros 

são responsáveis pelas suas políticas 

orçamentais e salienta que o poder 

tributário constitui um dos pilares da 

soberania dos Estados-Membros; realça, 

por conseguinte, que nenhuma autoridade 

europeia tem o direito de cobrar impostos 

em nome dos contribuintes nacionais; 

– multas pagas por empresas por 

violação das regras da União ou 

multas por atraso no pagamento 

das contribuições;  

 

– o produto das coimas geradas pela 

jurisprudência do Tribunal de 

Justiça da União Europeia, 

incluindo os pagamentos de 

montante fixo ou sanções 

pecuniárias impostas aos Estados-

Membros, decorrentes de ações 

por incumprimento; 

 

Or. en 

 

 


