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11.3.2013 B7-0129/11 

Alteração  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Toma nota das conclusões do Conselho 

Europeu sobre o QFP, que não representam 

mais do que um acordo político entre 

chefes de Estado e de governo; este acordo 

na sua forma atual, uma vez que não reflete 

as prioridades e as preocupações expressas 

pelo Parlamento Europeu - 

nomeadamente na sua resolução de 23 de 

outubro de 2012 - e não tem em 

consideração o seu papel e competências 

como definidas no Tratado de Lisboa; 

considera que este acordo, que vinculará a 

União durante os próximos 7 anos, não 

pode ser aceite sem que se encontrem 

preenchidas certas condições essenciais; 

1. Toma nota das conclusões do Conselho 

Europeu sobre o QFP, que não representam 

mais do que um acordo político entre 

chefes de Estado e de governo; este acordo 

na sua forma atual, uma vez que não reflete 

as prioridades que deveria, tendo em conta 

a profunda crise económica e social que a 

UE enfrenta, e não tem em consideração o 

seu papel e competências como definidas 

no Tratado de Lisboa; considera que este 

acordo, que vinculará a União durante os 

próximos 7 anos, não pode ser aceite sem 

que se encontrem preenchidas certas 

condições essenciais; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/12 

Alteração  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Considera ser necessário romper 

com as atuais políticas da UE caso se 

pretenda efetivamente dar resposta aos 

problemas do crescimento económico 

sustentável, do desemprego, da pobreza, 

da exclusão social e das desigualdades (de 

rendimento); sublinha que é necessária 

uma nova estratégia para definir um novo 

caminho para a Europa, um caminho de 

pleno emprego, trabalho decente, salários 

condignos, coesão social e económica e 

proteção social para todos, que garanta os 

mais elevados níveis de vida – um 

caminho que corresponda às necessidades 

de desenvolvimento de todos os 

Estados-Membros, e em especial dos 

menos desenvolvidos, e que promova uma 

convergência real, contribuindo assim 

para reduzir o desnível de 

desenvolvimento entre Estados-Membros 

e as disparidades económicas, sociais e 

regionais existentes; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/13 

Alteração  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-A. Exorta, por conseguinte, à 

substituição da Estratégia de Lisboa por 

uma "Estratégia Europeia para a 

Solidariedade e o Desenvolvimento 

Sustentável”, assente nos princípios 

supracitados e dotada de um novo 

conjunto de políticas económicas, sociais 

e ambientais que incentivem o 

investimento: 

 (i) na qualidade do emprego em todos os 

seus aspetos (salários, estabilidade, 

condições de trabalho e formação) e no 

reforço das qualificações, a fim de se 

conseguir uma mão-de-obra bem formada 

e altamente qualificada; 

 (ii) nas infraestruturas básicas e de apoio 

de indústria; 

 (iii) nos serviços públicos, a fim de 

melhorar a sua qualidade; 

 (iv) numa vigorosa política de coesão, a 

fim de promover a coesão social e 

económica; 

 (v) na proteção do ambiente e dos 

recursos naturais; 

 (vi) na melhoria dos padrões laborais, 

sociais, ambientais e de segurança, a fim 
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de se alcançarem os padrões mais 

exigentes; 

 (vii) na economia social; 

 (viii) na proteção social, a fim de 

erradicar a pobreza e lutar contra a 

exclusão social; 

 (ix) na investigação e na inovação (no 

setor público), a fim de garantir a 

repartição dos benefícios por todos; 

 (x) na promoção da cultura e da 

participação civil; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/14 

Alteração  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 4-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-B. Considera extremamente importante 

fazer pressão no sentido de um aumento 

significativo no QFP para 2014-2020, e 

em especial nas rubricas da coesão 

económica e social – duplicando, pelo 

menos, os montantes atuais – que deve ser 

acompanhado por uma profunda 

mudança na sua distribuição; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Alteração  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 4-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-C. Considera extremamente importante 

que as contribuições resultem do aumento 

dos pagamentos feitos pelos 

Estados-Membros com maior PNB e 

maior rendimento per capita, alterando as 

grelhas de comparticipação atuais; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/16 

Alteração  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 4-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  4-D. Considera ser necessária uma 

profunda alteração da PAC e da PCP, 

visando: 

 - apoios à produção nacional e ao 

investimento, à criação de emprego (com 

direitos) e à sustentabilidade económica, 

social e ambiental; 

 - apoios às pequenas e médias 

explorações agrícolas e empresas (preços 

de produção verdadeiros e  justos), às 

cooperativas e outras organizações 

sociais, tendo em conta a especificidade 

de cada Estado-Membro e a salvaguarda 

da segurança e soberania alimentares; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/17 

Alteração  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Confere um mandato claro à sua 

equipa de negociação para que conduza 

as negociações sobre um pacote global 

que inclua nomeadamente, além do QFP, 

uma revisão obrigatória e profunda, uma 

flexibilidade global máxima, um acordo 

sobre os recursos próprios e a unidade do 

orçamento da UE; confirma que as 

negociações se basearão em todos os 

elementos definidos na sua resolução de 

23 de outubro de 2012, incluindo a 

responsabilidade dos Estados-Membros - 

a assumir ao nível político adequado - 

pela gestão dos fundos da UE; 

Suprimido 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Alteração  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Está firmemente convicto que a fim de 

garantir toda a legitimidade democrática, o 

próximo Parlamento Europeu e a próxima 

Comissão - que entrarão em funções na 

sequência das eleições europeias de 2014 - 

devem estar em posição de reconfirmar as 

prioridades orçamentais da União e de 

efetuar uma revisão do QFP 2014-2020; 

sublinha, por conseguinte, a sua posição 

em favor de uma revisão obrigatória e 

profunda do QFP, ou eventualmente de 

uma cláusula de caducidade; considera que 

a revisão deve ser juridicamente 

vinculativa, consagrada no Regulamento 

QFP e decidida por maioria qualificada no 

Conselho, utilizando plenamente a 

cláusula de "passerelle" do artigo 312.º, 

n.º 2;  

Está firmemente convicto que a fim de 

garantir toda a legitimidade democrática, o 

próximo Parlamento Europeu e a próxima 

Comissão - que entrarão em funções na 

sequência das eleições europeias de 2014 - 

devem estar em posição de reconfirmar as 

prioridades orçamentais da União e de 

efetuar uma revisão do QFP 2014-2020; 

sublinha, por conseguinte, a sua posição 

em favor de uma revisão obrigatória e 

profunda do QFP, ou eventualmente de 

uma cláusula de caducidade; considera que 

a revisão deve ser juridicamente 

vinculativa, consagrada no Regulamento 

QFP e decidida por unanimidade no 

Conselho; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Alteração  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Solicita que os limites acordados no 

QFP para dotações de compromisso e de 

pagamento sejam utilizados na máxima 

dimensão ao estabelecer os orçamentos 

anuais da UE; considera, portanto, que a 

flexibilidade global máxima entre e no 

interior das rubricas, bem como entre 

exercícios financeiros, deve ser assegurada 

no próximo QFP e decidida por maioria 

qualificada no Conselho; está, em especial, 

convicto de que essa flexibilidade deve 

incluir a possibilidade de incluir 

plenamente as margens disponíveis de cada 

rubrica num exercício financeiro (em 

dotações para compromissos), bem como 

um transporte automático das margens 

disponíveis para outros exercícios 

financeiros (tanto para as dotações para 

compromissos como para pagamentos); 

remete adicionalmente para a sua posição 

detalhada sobre flexibilidade definida na 

resolução do PE de 23 de outubro de 2012 

relativa à margem para imprevistos, à 

reciclagem do excedente do orçamento da 

UE, à flexibilidade legislativa e aos 

mecanismos individuais de flexibilidade 

acima dos limites do QFP; 

10. Solicita que os limites acordados no 

QFP para dotações de compromisso e de 

pagamento sejam utilizados na máxima 

dimensão ao estabelecer os orçamentos 

anuais da UE; considera, portanto, que a 

flexibilidade global máxima entre e no 

interior das rubricas, bem como entre 

exercícios financeiros, deve ser assegurada 

no próximo QFP e decidida por 

unanimidade no Conselho; está, em 

especial, convicto de que essa flexibilidade 

deve incluir a possibilidade de incluir 

plenamente as margens disponíveis de cada 

rubrica num exercício financeiro (em 

dotações para compromissos), bem como 

um transporte automático das margens 

disponíveis para outros exercícios 

financeiros (tanto para as dotações para 

compromissos como para pagamentos); 

remete adicionalmente para a sua posição 

detalhada sobre flexibilidade definida na 

resolução do PE de 23 de outubro de 2012 

relativa à margem para imprevistos, à 

reciclagem do excedente do orçamento da 

UE, à flexibilidade legislativa e aos 

mecanismos individuais de flexibilidade 

acima dos limites do QFP; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/20 

Alteração  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 11 

 

Proposta de resolução Alteração 

11. Sublinha a importância de chegar a 

acordo sobre uma reforma aprofundada 

do sistema de recursos próprios; realça 

que o orçamento da UE deve ser 

financiado por recursos próprios 

genuínos, como previsto no Tratado; 

declara, por conseguinte, o seu 

compromisso para com uma reforma que 

reduza a quota de contribuições baseadas 

no PNB para o orçamento da UE a um 

máximo de 40% e extinga gradualmente 

as deduções e mecanismos de correção 

existentes; 

Suprimido 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/21 

Alteração  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Reitera o seu apoio às propostas 

legislativas da Comissão sobre o pacote 

"recursos próprios" incluindo um roteiro 

vinculativo; considera ainda que, no caso 

de o Conselho diluir estas propostas de 

maneira a que não resultem numa 

diminuição significativa das contribuições 

dos Estados-Membros baseadas no PNB 

para o orçamento da UE, a Comissão 

deverá apresentar propostas adicionais 

sobre a introdução de recursos próprios 

novos e genuínos; insiste em que as 

receitas do imposto sobre as transações 

financeiras sejam atribuídas, ao menos 

parcialmente, ao orçamento da UE como 

um verdadeiro recurso próprio; 

Suprimido 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/22 

Alteração  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 14-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  14-A. Opõe-se vigorosamente ao corte 

proposto de 70% no Fundo de 

Ajustamento à Globalização, uma que 

está convicto que esses cortes equivalem à 

destruição na realidade do Fundo de 

Ajustamento à Globalização; é sua firme 

convicção que o Fundo de Ajustamento à 

Globalização deve ser mantido como um 

fundo que oferece apoio – embora muito 

limitado e com atraso – aos trabalhadores 

e comunidades que têm que arcar com as 

consequências negativas da globalização; 

defende por conseguinte que há que fazer 

mais, e não menos, para defender e criar s 

postos de trabalho; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/23 

Alteração  23 

Paul Murphy, Willy Meyer, 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

sobre as conclusões do Conselho Europeu de 7-8 de fevereiro relativas ao Quadro Financeiro 

Plurianual  

(2012/2803 (RSP)). 

Proposta de resolução 

N.º 15-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  15-A. Opõe-se firmemente ao princípio da 

“condicionalidade macroeconómica” 

como se propõe que seja aplicado aos 

fundos do Quadro Estratégico Comum 

(QEC); encara essa proposta como uma 

extensão das políticas autoritárias e 

neoliberais prosseguidas pela Comissão 

Europeia, que institucionalizaram a 

austeridade e aprofundaram a crise em 

toda a Europa; está convicto que os 

Estados-Membros têm o direito 

democrático de aplicar políticas 

económicas alternativas; 

Or. en 

 

 


