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25.10.2016 B8-1173/2 

Alteração  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Revisão intercalar do QFP para 2014-2020 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Destaca que, na sequência de uma 

reapreciação do funcionamento do QFP, 

na primeira metade do atual período de 

programação, apresentada na sua 

resolução de 6 de julho de 2016, uma 

resposta adequada a estes desafios exige 

uma quantidade substancial de 

financiamento suplementar do orçamento 

da UE, que não pôde ser totalmente 

proporcionada nos primeiros anos da 

perspetiva atual devido à escassez de 

recursos financeiros disponíveis ao abrigo 

do atual QFP; salienta que o orçamento 

da UE tem de corresponder aos 

compromissos políticos e objetivos 

estratégicos da União Europeia; relembra 

que o artigo 311.º do TFUE estabelece 

que «a União [se deve dotar] dos meios 

necessários para atingir os seus objetivos 

e realizar com êxito as suas políticas»; 

2. Destaca que uma resposta adequada a 

estes desafios exige uma quantidade 

substancial de financiamento suplementar 

do orçamento da UE, que poderá ser 

concedido através da reafetação de 

dotações das rubricas orçamentais não 

prioritárias existentes; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Alteração  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Revisão intercalar do QFP para 2014-2020 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Observa que a proposta da Comissão 

relativa aos valores e estimada em 

12,8 mil milhões de euros inclui diferentes 

componentes; realça especialmente as 

contribuições complementares para o 

programa Horizonte 2020 e o MIE-

Transportes (0,4 mil milhões de euros 

cada), os programas Erasmus + e COSME 

(0,2 mil milhões de euros cada) e a 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens 

(mil milhões de euros), que ascendem a um 

total de 2,2 mil milhões de euros de novas 

dotações; observa que algumas propostas 

legislativas apresentadas pela Comissão 

paralelamente à revisão intercalar do QFP 

(extensão do FEIE, plano de investimento 

externo, incluindo o quadro de parceria em 

matéria de migração e Wifi4EU) elevam-se 

a um montante adicional de 1,6 mil 

milhões de euros; relembra que, aquando 

da apresentação do projeto de orçamento 

para 2017, a Comissão já introduzira um 

reforço de 1,8 mil milhões de euros para a 

migração e atualizara o seu planeamento 

financeiro, no valor de 2,55 mil milhões de 

euros na rubrica 3, em resultado dos 

processos legislativos em curso; realça, 

além disso, o facto de que parte dos 

reforços financeiros propostos nas 

rubricas 1a e 4 já está refletida na carta 

retificativa n.º 1/2017; observa, por último, 

9. Observa que a proposta da Comissão 

relativa aos valores e estimada em 

12,8 mil milhões de euros inclui diferentes 

componentes; toma nota das contribuições 

complementares para o programa 

Horizonte 2020 e o MIE-Transportes 

(0,4 mil milhões de euros cada) e salienta 

que, no que diz respeito ao programa 

RTE-T, as dotações não devem ser 

utilizadas para financiar projetos 

marcados pela controvérsia e sem um 

verdadeiro valor acrescentado; toma 

igualmente nota das contribuições 

complementares para os programas 

Erasmus + e COSME (0,2 mil milhões de 

euros cada) e a Iniciativa para o Emprego 

dos Jovens (mil milhões de euros), que 

ascendem a um total de 2,2 mil milhões 

de euros de novas dotações; observa que 

algumas propostas legislativas 

apresentadas pela Comissão paralelamente 

à revisão intercalar do QFP (extensão do 

FEIE, plano de investimento externo, 

incluindo o quadro de parceria em matéria 

de migração e Wifi4EU) elevam-se a um 

montante adicional de 1,6 mil milhões de 

euros; relembra que, aquando da 

apresentação do projeto de orçamento 

para 2017, a Comissão já introduzira um 

reforço de 1,8 mil milhões de euros para a 

migração e atualizara o seu planeamento 
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que o ajustamento técnico das verbas da 

política de coesão, que ascende a 4,6 mil 

milhões de euros, é o resultado de um 

exercício técnico efetuado pela Comissão, 

tendo já sido concedido no âmbito do 

ajustamento técnico do quadro financeiro 

para 2017; 

financeiro, no valor de 2,55 mil milhões de 

euros na rubrica 3, em resultado dos 

processos legislativos em curso; realça, 

além disso, o facto de que parte dos 

reforços financeiros propostos nas 

rubricas 1a e 4 já está refletida na carta 

retificativa n.º 1/2017; observa, por último, 

que o ajustamento técnico das verbas da 

política de coesão, que ascende a 4,6 mil 

milhões de euros, é o resultado de um 

exercício técnico efetuado pela Comissão, 

tendo já sido concedido no âmbito do 

ajustamento técnico do quadro financeiro 

para 2017; 

Or. en 

 

 


