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22.7.2020 B9-0229/11

Alteração 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Lamenta vivamente o facto de o 
Conselho Europeu ter enfraquecido 
significativamente os esforços envidados 
pela Comissão e pelo Parlamento para 
defender o Estado de direito, os direitos 
fundamentais e a democracia no quadro do 
QFP e do instrumento «Next Generation 
EU»;  reitera o seu pedido no sentido de 
completar o trabalho do colegislador sobre 
o mecanismo proposto pela Comissão para 
proteger o orçamento da UE sempre que 
exista uma ameaça sistémica aos valores 
consagrados no artigo 2.º do TUE e quando 
estejam em jogo os interesses financeiros 
da União; salienta que, para ser eficaz, este 
mecanismo deve ser ativado por «maioria 
qualificada invertida»; sublinha que este 
mecanismo não deve afetar a obrigação 
que incumbe às entidades públicas ou aos 
Estados-Membros de efetuarem os 
pagamentos aos beneficiários ou aos 
destinatários finais;  sublinha que o 
Regulamento relativo ao Estado de Direito 
será adotado no âmbito do processo de 
codecisão;

9. Lamenta vivamente o facto de o 
Conselho Europeu ter enfraquecido 
significativamente os esforços envidados 
pela Comissão e pelo Parlamento para 
defender o Estado de direito, os direitos 
fundamentais e a democracia no quadro do 
QFP e do instrumento «Next Generation 
EU»; declara que o Parlamento Europeu 
não dará a sua aprovação ao QFP 
2021-2027, a menos que seja apresentado 
um mecanismo vinculativo de 
condicionalidade como parte integrante 
do acordo; neste contexto, reitera o seu 
pedido no sentido de completar o trabalho 
do colegislador sobre o mecanismo 
proposto pela Comissão para proteger o 
orçamento da UE sempre que exista uma 
ameaça sistémica aos valores consagrados 
no artigo 2.º do TUE e quando estejam em 
jogo os interesses financeiros da União; 
salienta que, para ser eficaz, este 
mecanismo deve ser ativado por «maioria 
qualificada invertida»; sublinha que este 
mecanismo não deve afetar a obrigação 
que incumbe às entidades públicas ou aos 
Estados-Membros de efetuarem os 
pagamentos aos beneficiários ou aos 
destinatários finais; sublinha que o 
Regulamento relativo ao Estado de Direito 
será adotado no âmbito do processo de 
codecisão;
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22.7.2020 B9-0229/12

Alteração 12
Manuel Bompard
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta, por conseguinte, que esta 
reforma deve incluir um cabaz de novos 
recursos próprios, que deve figurar no 
orçamento da União a partir de 1 de janeiro 
de 2021; salienta que a contribuição 
relativa aos plásticos representa apenas um 
primeiro passo parcial para satisfazer esta 
aspiração do Parlamento; tenciona negociar 
um calendário juridicamente vinculativo, 
que deverá ser aprovado pela autoridade 
orçamental, tendo em vista a introdução de 
novos recursos próprios adicionais no 
decurso da primeira metade do próximo 
QFP, como o regime de comércio de 
licenças de emissão (e as receitas que 
gerará em caso de um futuro alargamento), 
o mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, o imposto 
digital, o imposto sobre as transações 
financeiras e a matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades; solicita que a revisão intercalar 
do QFP seja utilizada para aditar, se 
necessário, recursos próprios 
suplementares na segunda metade do QFP 
2021-2027, a fim de garantir que o objetivo 
seja alcançado até ao termo do QFP 
2021-2027;

11. Salienta, por conseguinte, que esta 
reforma deve incluir um cabaz de novos 
recursos próprios, que deve figurar no 
orçamento da União a partir de 1 de janeiro 
de 2021; salienta que a contribuição 
relativa aos plásticos representa apenas um 
primeiro passo parcial para satisfazer esta 
aspiração do Parlamento; tenciona negociar 
um calendário juridicamente vinculativo, 
que deverá ser aprovado pela autoridade 
orçamental, tendo em vista a introdução de 
novos recursos próprios adicionais no 
decurso da primeira metade do próximo 
QFP, como o regime de comércio de 
licenças de emissão (e as receitas que 
gerará em caso de um futuro alargamento), 
o mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, um imposto 
digital, o imposto sobre as transações 
financeiras, um imposto sobre a riqueza, 
um imposto sobre o querosene, um 
imposto sobre ganhos excecionais e a 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades; solicita que a 
revisão intercalar do QFP seja utilizada 
para aditar, se necessário, recursos próprios 
suplementares na segunda metade do QFP 
2021-2027, a fim de garantir que o objetivo 
seja alcançado até ao termo do QFP 
2021-2027;
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22.7.2020 B9-0229/13

Alteração 13
Marc Botenga
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Salienta, por conseguinte, que esta 
reforma deve incluir um cabaz de novos 
recursos próprios, que deve figurar no 
orçamento da União a partir de 1 de 
janeiro de 2021; salienta que a 
contribuição relativa aos plásticos 
representa apenas um primeiro passo 
parcial para satisfazer esta aspiração do 
Parlamento; tenciona negociar um 
calendário juridicamente vinculativo, que 
deverá ser aprovado pela autoridade 
orçamental, tendo em vista a introdução 
de novos recursos próprios adicionais no 
decurso da primeira metade do próximo 
QFP, como o regime de comércio de 
licenças de emissão (e as receitas que 
gerará em caso de um futuro 
alargamento), o mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras, o imposto digital, o imposto 
sobre as transações financeiras e a 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades; solicita que a 
revisão intercalar do QFP seja utilizada 
para aditar, se necessário, recursos 
próprios suplementares na segunda 
metade do QFP 2021-2027, a fim de 
garantir que o objetivo seja alcançado até 
ao termo do QFP 2021-2027;

11. Sublinha que os novos recursos 
próprios não devem ser introduzidos a 
expensas dos trabalhadores, pelo que 
insta a União e os Estados-Membros a 
financiarem a recuperação através de 
impostos sobre as grandes empresas 
multinacionais e os mais ricos, a 
proporem um imposto sobre a fortuna 
ambicioso e a estabelecerem uma taxa 
mínima efetiva do imposto sobre o 
rendimento das sociedades de 25 %, 
prevendo taxas mais elevadas para as 
empresas multinacionais com maiores 
lucros, em especial as do setor financeiro 
que beneficiaram de transações de curto 
prazo e especulativas, e a apoiarem um 
imposto sobre as transações financeiras;
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22.7.2020 B9-0229/14

Alteração 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 13-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-A. Manifesta a sua deceção face à 
inexistência de um compromisso claro 
relativamente à transição ecológica; 
considera que 50 % do QFP e do fundo de 
recuperação deve ser afetado a despesas 
relacionadas com o clima e a 
biodiversidade; insiste em que as despesas 
relativas ao clima e à biodiversidade 
devem ser monitorizadas através de uma 
metodologia mais sólida, transparente e 
abrangente do que o atual sistema de 
marcadores Rio Market da OCDE, com 
base no princípio da prudência, de acordo 
com o qual as despesas que tenham um 
impacto negativo no clima ou na 
biodiversidade sejam contabilizadas de 
forma negativa na dotação total;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Alteração 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 13-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-B. Salienta que a contribuição para a 
despesa com o clima e a biodiversidade da 
política agrícola comum (PAC) foi 
largamente sobrestimada, tal como 
sublinhado pelo Tribunal de Contas 
Europeu; toma nota das conclusões do 
Relatório Especial n.º 13/2020 do 
Tribunal de Contas Europeu de que a 
PAC 2014-2020 não contribuiu para 
travar o declínio da biodiversidade; 
salienta, a esse respeito, a necessidade de 
pôr termo a todas as subvenções agrícolas 
prejudiciais, incluindo campanhas que 
promovem produtos de origem animal;

Or. en



AM\1210649PT.docx PE655.408v01-00

PT Unida na diversidade PT

22.7.2020 B9-0229/16

Alteração 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 13-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

13-C. Salienta que a integração das 
questões climáticas no QFP e no fundo de 
recuperação deve processar-se de forma 
socialmente justa, assegurando que os 
encargos sejam suportados de acordo com 
o princípio do poluidor-pagador e não 
pelas pessoas e comunidades mais 
vulneráveis; salienta, a este respeito, a 
necessidade de garantir empregos de 
qualidade e dignos para os trabalhadores 
dos setores afetados pela transição 
ecológica, assegurando uma recuperação 
económica que seja social e 
ambientalmente sustentável;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Alteração 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Sublinha que as negociações 
interinstitucionais devem incluir as verbas 
do QFP por rubrica e por programa; 
salienta que existe agora o risco de o 
financiamento dos programas 
emblemáticos sofrer uma queda imediata 
de 2020 para 2021;  assinala, além disso, 
que, a partir de 2024, o orçamento global 
da UE será inferior aos níveis de 2020, 
colocando em risco os compromissos e as 
prioridades da UE, em particular o Pacto 
Ecológico e a Agenda Digital; insiste em 
que aumentos específicos dos montantes 
propostos pelo Conselho Europeu devem 
destinar-se a programas nos domínios do 
clima, da transição digital, da saúde, da 
juventude, da cultura, das infraestruturas, 
da investigação, da gestão das fronteiras e 
da solidariedade (como o programa 
Horizonte Europa, o programa InvestEU, o 
programa Erasmus+, a Garantia para a 
Infância, o Fundo para uma Transição 
Justa, o Programa Europa Digital, o 
Mecanismo Interligar a Europa, o 
Programa LIFE+, o Programa UE pela 
Saúde, o Fundo de Gestão Integrada das 
Fronteiras, o Programa Europa Criativa, o 
programa Direitos e Valores, o Fundo 
Europeu de Defesa, o Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional (NDICI) e a ajuda 
humanitária), bem como às agências da UE 

14. Sublinha que as negociações 
interinstitucionais devem incluir as verbas 
do QFP por rubrica e por programa; 
salienta que existe agora o risco de o 
financiamento dos programas 
emblemáticos sofrer uma queda imediata 
de 2020 para 2021; assinala, além disso, 
que, a partir de 2024, o orçamento global 
da UE será inferior aos níveis de 2020, 
colocando em risco os compromissos e as 
prioridades da UE, em particular o Pacto 
Ecológico e a Agenda Digital; insiste em 
que aumentos específicos dos montantes 
propostos pelo Conselho Europeu devem 
destinar-se a programas nos domínios do 
clima, da transição digital, da saúde, da 
juventude, da cultura, das infraestruturas, 
da investigação, da gestão das fronteiras e 
da solidariedade (como o programa 
Horizonte Europa, o programa InvestEU, o 
programa Erasmus+, a Garantia para a 
Infância, o Fundo para uma Transição 
Justa, o Programa Europa Digital, o 
Mecanismo Interligar a Europa, o 
Programa LIFE+, o Programa UE pela 
Saúde, o Fundo de Gestão Integrada das 
Fronteiras, o Programa Europa Criativa, o 
programa Direitos e Valores, o Instrumento 
de Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional (NDICI) e a ajuda 
humanitária), bem como às agências da UE 
e à Procuradoria Europeia;
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e à Procuradoria Europeia;
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22.7.2020 B9-0229/18

Alteração 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 15

Proposta de resolução Alteração

15. Salienta que, para alinhar as 
prioridades políticas e os programas de 
despesas, é da maior importância incluir 
nos regulamentos relativos ao QFP e ao 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia, mas também em toda a restante 
legislação pertinente, princípios 
horizontais, como os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, a consecução de objetivos da UE a 
longo prazo competitivos e orientados para 
o futuro, uma transição justa e socialmente 
inclusiva, um objetivo juridicamente 
vinculativo de 30 % para as despesas 
relacionadas com o clima e um objetivo de 
10 % para as despesas relacionadas com a 
biodiversidade;  sublinha, por conseguinte, 
que é necessário adotar sem demora uma 
metodologia de acompanhamento 
transparente, detalhada e eficaz, que, se for 
caso disso, possa ser adaptada durante a 
revisão intercalar do QFP, tanto no que se 
refere às despesas relacionadas com o 
clima como às despesas relacionadas com a 
biodiversidade; assinala a necessidade de 
consagrar o princípio de «não prejudicar» 
nos regulamentos relativos ao QFP e ao 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia;  destaca, além disso, a 
necessidade de suprimir gradualmente as 
subvenções aos combustíveis fósseis; 
solicita à Comissão que avalie a 
possibilidade de fazer referência ao 

15. Salienta que, para alinhar as 
prioridades políticas e os programas de 
despesas, é da maior importância incluir 
nos regulamentos relativos ao QFP e ao 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia, mas também em toda a restante 
legislação pertinente, princípios 
horizontais, como os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas, a consecução de objetivos da UE a 
longo prazo competitivos e orientados para 
o futuro, uma transição justa e socialmente 
inclusiva, um objetivo juridicamente 
vinculativo de 30 % para as despesas 
relacionadas com o clima e um objetivo de 
10 % para as despesas relacionadas com a 
biodiversidade; sublinha, por conseguinte, 
que é necessário adotar sem demora uma 
metodologia de acompanhamento 
transparente, detalhada e eficaz, que, se for 
caso disso, possa ser adaptada durante a 
revisão intercalar do QFP, tanto no que se 
refere às despesas relacionadas com o 
clima como às despesas relacionadas com a 
biodiversidade; assinala a necessidade de 
consagrar, em todos os setores, os 
princípios de «não prejudicar» e do 
«poluidor-pagador» nos regulamentos 
relativos ao QFP e ao Instrumento de 
Recuperação da União Europeia; destaca, 
além disso, a necessidade de suprimir 
gradualmente as subvenções aos 
combustíveis fósseis; solicita à Comissão 
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regulamento que estabelece uma 
taxonomia para os investimentos;

que avalie a possibilidade de fazer 
referência ao regulamento que estabelece 
uma taxonomia para os investimentos; 
sublinha, além disso, a este respeito, a 
responsabilidade comum da UE de 
ultrapassar a crise da COVID-19 à escala 
mundial, especialmente nos países em 
desenvolvimento;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Alteração 19
João Ferreira, Sandra Pereira
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Considera que as possibilidades de 
investimento devem corresponder às 
necessidades reais da população e dos 
Estados-Membros; denuncia e rejeita 
qualquer forma de condicionalidade 
económica e política, consagrada no 
presente acordo do Conselho, quer no que 
respeita à utilização dos fundos do QFP, 
quer à utilização de fundos do Plano de 
Recuperação, com um objetivo de 
ingerência nas decisões soberanas dos 
Estados, nomeadamente no que diz 
respeito à programação e à execução dos 
fundos;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Alteração 20
João Ferreira, Sandra Pereira
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 19-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

19-A. Reputa insuficiente o Fundo de 
Recuperação à luz das necessidades de 
investimento atuais; alerta para o facto de 
este Fundo representar, tanto na sua 
componente «empréstimos» como na sua 
componente «subvenções», um 
adiantamento de fundos que serão pagos 
mais tarde, quer através do reembolso dos 
empréstimos contraídos, quer da redução 
de futuras transferências a cargo do 
orçamento a partir de 2028;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Alteração 21
Marc Botenga
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 23

Proposta de resolução Alteração

23. Salienta que um plano de 
reembolso claro e realista é fundamental 
para o êxito geral do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia e 
representa um teste de credibilidade para a 
UE no seu conjunto; considera que o 
reembolso da dívida contraída não deve ser 
efetuado à custa dos futuros orçamentos da 
UE e das futuras gerações de europeus e 
deve ter início o mais rapidamente 
possível; solicita que as despesas do 
Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
sejam claramente identificadas como tal e 
sujeitas a requisitos de transparência 
adequados, incluindo a obrigação de 
publicar uma lista de beneficiários finais;

23. Salienta que um plano de 
reembolso claro e realista é fundamental 
para o êxito geral do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia e 
representa um teste de credibilidade para a 
UE no seu conjunto; considera que o 
reembolso da dívida contraída não deve ser 
efetuado à custa dos direitos sociais, dos 
salários, das pensões ou dos serviços 
públicos, dos futuros orçamentos da UE e 
das futuras gerações de europeus e deve ter 
início o mais rapidamente possível; solicita 
que as despesas do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência sejam 
claramente identificadas como tal e sujeitas 
a requisitos de transparência adequados, 
incluindo a obrigação de publicar uma lista 
de beneficiários finais;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Alteração 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 24-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-A. Lamenta profundamente que o 
acordo não garanta que a assistência 
financeira só seja prestada a empresas 
que respeitem as convenções coletivas 
aplicáveis ou que as empresas 
beneficiárias se abstenham de fazer 
recompras de ações ou de pagar 
dividendos aos acionistas e bónus aos 
executivos; lamenta ainda que o acordo 
não preveja que os auxílios estatais e a 
assistência financeira não serão 
concedidos a empresas registadas em 
países constantes da lista da UE de 
jurisdições não cooperantes para efeitos 
fiscais;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/23

Alteração 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Conclusões do Conselho Europeu extraordinário de 17-21 de julho de 2020

Proposta de resolução
N.º 24-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

24-B. Manifesta a sua grande 
preocupação com a perda significativa de 
receitas públicas devido à elisão fiscal 
praticada em Estados-Membros da UE; 
considera que é fundamental excluir dos 
regimes de apoio financeiro as empresas 
que estejam estabelecidas em paraísos 
fiscais no seio da UE;

Or. en


