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Alteração 1
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Título 1

Proposta de resolução Alteração

que contém recomendações à Comissão 
sobre uma rede de segurança para proteger 
os beneficiários dos programas da União: 
criação de um plano de emergência para o 
QFP

que contém recomendações à Comissão 
sobre uma rede de segurança para proteger 
os beneficiários dos programas da União e 
para atenuar o impacto da pandemia de 
Covid-19: criação de um plano de 
emergência para o QFP

Or. en

Alteração 2
Valerie Hayer

Proposta de resolução
Citação 3-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a Decisão 
2014/335/UE, Euratom do Conselho, de 
26 de maio de 2014, relativa ao sistema de 
recursos próprios da União Europeia1-A,
_________________
1-A JO L 168 de 7.6.2014, p. 105.

Or. en

Alteração 3
Valerie Hayer

Proposta de resolução
Citação 4

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a proposta de – Tendo em conta a proposta de 
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regulamento do Conselho, de 2 de maio de 
2018, que estabelece o quadro financeiro 
plurianual (QFP) para o período de 2021 a 
20272,

regulamento do Conselho, de 2 de maio de 
2018, que estabelece o quadro financeiro 
plurianual (QFP) para o período de 2021 a 
20272, bem como a proposta de decisão do 
Conselho relativa ao sistema de recursos 
próprios da União Europeia,

_________________ _________________
2 COM(2018)0322. 2 COM(2018)0322 e COM(2018)0325.

Or. en

Alteração 4
Valerie Hayer

Proposta de resolução
Citação 7-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

– Tendo em conta a proposta da 
Comissão de um regulamento que 
estabelece determinadas disposições 
transitórias para a política agrícola 
comum em 20215-A,
_________________
5-A COM(2019) 581 final: Proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece determinadas 
disposições transitórias para o apoio do 
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) e do 
Fundo Europeu Agrícola de Garantia 
(FEAGA) em 2021 e que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 228/2013, (UE) 
n.º 229/2013 e (UE) n.º 1308/2013 no 
respeitante aos recursos e à sua 
distribuição em relação ao exercício de 
2021, bem como os Regulamentos (UE) 
n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013 e (UE) 
n.º 1307/2013 no respeitante aos seus 
recursos e à sua aplicabilidade em 2021.

Or. en
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Alteração 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que, em 
2 de maio de 2018, a Comissão apresentou 
um conjunto de propostas legislativas 
relativas ao QFP 2021-2027 e aos Recursos 
Próprios da União, seguido de propostas 
legislativas para a criação de novos 
programas e instrumentos da UE; que esta 
proposta previa um limite máximo global 
do QFP de 1,11 % do RNB da UE-27 
(incluindo 0,03 % a título do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento), que era já 
inferior à estimativa de 1,16 % do QFP 
2014-2020 em relação ao RNB da UE-27, 
com o objetivo declarado de fornecer uma 
base para uma negociação rápida a concluir 
antes das eleições para o Parlamento de 
2019;

C. Considerando que, em 
2 de maio de 2018, a Comissão apresentou 
um conjunto de propostas legislativas 
relativas ao QFP 2021-2027 e aos Recursos 
Próprios da União, seguido de propostas 
legislativas para a criação de novos 
programas e instrumentos da UE; que esta 
proposta previa um limite máximo global 
do QFP de 1,11 % do RNB da UE-27 
(incluindo 0,03 % a título do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento), que era já 
inferior à estimativa de 1,16 % do QFP 
2014-2020 em relação ao RNB da UE-27, 
com o objetivo declarado de fornecer uma 
base para uma negociação rápida a concluir 
antes das eleições para o Parlamento de 
2019; que esta proposta implicava, 
lamentavelmente, cortes significativos na 
coesão e na agricultura, entre outros;

Or. en

Alteração 6
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Considerando C

Proposta de resolução Alteração

C. Considerando que, em 
2 de maio de 2018, a Comissão apresentou 
um conjunto de propostas legislativas 
relativas ao QFP 2021-2027 e aos Recursos 
Próprios da União, seguido de propostas 
legislativas para a criação de novos 
programas e instrumentos da UE; que esta 

C. Considerando que, em 
2 de maio de 2018, a Comissão apresentou 
um conjunto de propostas legislativas 
relativas ao QFP 2021-2027 e aos Recursos 
Próprios da União, seguido de propostas 
legislativas para a criação de novos 
programas e instrumentos da UE; que esta 
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proposta previa um limite máximo global 
do QFP de 1,11 % do RNB da UE-27 
(incluindo 0,03 % a título do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento), que era já 
inferior à estimativa de 1,16 % do QFP 
2014-2020 em relação ao RNB da UE-27, 
com o objetivo declarado de fornecer uma 
base para uma negociação rápida a concluir 
antes das eleições para o Parlamento de 
2019;

proposta previa um limite máximo global 
do QFP de 1 1346 mil milhões de EUR a 
preços de 2018, ou 1,11 % do RNB 
pré-crise da UE-271-A (incluindo 0,03 % a 
título do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento), que era já inferior à 
estimativa de 1,16 % do QFP 2014-2020 
em relação ao RNB da UE-27 (1 082,3 mil 
milhões de EUR a preços de 2018), com o 
objetivo declarado de fornecer uma base 
para uma negociação rápida a concluir 
antes das eleições para o Parlamento de 
2019;

_________________
1-A Rendimento nacional bruto a título de 
previsão no momento da apresentação da 
proposta do QFP em 2 de maio de 2018, 
sem ter em conta avaliações posteriores e 
futuras resultantes da emergência do 
coronavírus.

Or. en

Alteração 7
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, em 14 de 
novembro de 2018, o Parlamento adotou o 
seu relatório intercalar sobre o QFP com 
números e alterações pormenorizados, que 
constitui o seu mandato de negociação e 
que, desde então, está pronto para encetar 
negociações com o Conselho;

D. Considerando que, em 14 de 
novembro de 2018, o Parlamento adotou o 
seu relatório intercalar sobre o QFP com 
números e alterações pormenorizados, que 
constitui o seu mandato de negociação, 
incluindo a sua posição firme de não 
aceitar cortes na coesão e na agricultura e 
a necessidade imperativa da reforma e do 
reforço do sistema de recursos próprios da 
UE, e que, desde então, está pronto para 
encetar negociações com o Conselho;

Or. en
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Alteração 8
Clotilde Armand

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, em 14 de 
novembro de 2018, o Parlamento adotou o 
seu relatório intercalar sobre o QFP com 
números e alterações pormenorizados, que 
constitui o seu mandato de negociação e 
que, desde então, está pronto para encetar 
negociações com o Conselho;

D. Considerando que, em 14 de 
novembro de 2018, o Parlamento adotou o 
seu relatório intercalar sobre o QFP com 
números e alterações pormenorizados, que 
constitui o seu mandato de negociação, 
que, desde então, está pronto para encetar 
negociações com o Conselho e que 
continua empenhado em alcançar o 
objetivo de chegar a um acordo 
interinstitucional relativo ao QFP 
2021-2027 antes de 1 de janeiro de 2021;

Or. en

Alteração 9
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que, em 14 de 
novembro de 2018, o Parlamento adotou o 
seu relatório intercalar sobre o QFP com 
números e alterações pormenorizados, que 
constitui o seu mandato de negociação e 
que, desde então, está pronto para encetar 
negociações com o Conselho;

D. Considerando que, em 14 de 
novembro de 2018, o Parlamento adotou o 
seu relatório intercalar sobre o QFP com 
números pormenorizados, que 
representam um limite máximo global do 
QFP de 1 324,1 mil milhões de EUR a 
preços de 2018 (1,30 % do RNB da 
UE-27), e alterações pormenorizadas, que 
constitui o seu mandato de negociação e 
que, desde então, está pronto para encetar 
negociações com o Conselho;

Or. en
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Alteração 10
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando E-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

E-A. Considerando que o Parlamento 
aprovou, em 10 de outubro de 2019, uma 
resolução que confirma e atualiza o seu 
mandato de negociação; que esta 
resolução reitera a posição firme do 
Parlamento de não aceitar cortes na 
coesão e na agricultura, bem como a 
necessidade imperativa da reforma e do 
reforço do sistema de recursos próprios da 
UE como requisito indispensável à sua 
aprovação de um novo QFP; que o 
Parlamento também solicitou o 
lançamento das negociações com o 
Conselho, sem mais demora, tendo em 
vista alcançar atempadamente um acordo 
sólido;

Or. en

Alteração 11
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando G

Proposta de resolução Alteração

G. Considerando que a Presidência 
finlandesa do Conselho só apresentou os 
primeiros números ao Conselho dos 
Assuntos Gerais e ao Conselho Europeu 
em dezembro de 2019, ou seja, mais de 18 
meses após as propostas da Comissão; que 
a proposta da Presidência finlandesa não 
teve em conta a posição do Parlamento;

G. Considerando que a Presidência 
finlandesa do Conselho só apresentou os 
primeiros números ao Conselho dos 
Assuntos Gerais e ao Conselho Europeu 
em dezembro de 2019, ou seja, mais de 18 
meses após as propostas da Comissão; que 
a proposta da Presidência finlandesa não 
teve em conta a posição do Parlamento ao 
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fixar a sua proposta para o QFP 
2021-2027 em apenas 1,07 % do RNB da 
UE-27, um valor significativamente 
inferior ao valor estimado de 1,16 % do 
QFP 2014-2020 em termos de RNB da 
UE-27 e ainda mais baixo do que a 
proposta da Comissão, e também ao 
propor novos cortes na coesão e na 
agricultura;

Or. en

Alteração 12
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando G-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

G-A. Considerando que, tendo em vista 
a reunião extraordinária do Conselho 
Europeu sobre o QFP, de 20 e 21 de 
fevereiro de 2020, o presidente do 
Conselho, Charles Michel, apresentou, 
em 14 de fevereiro de 2020, uma nova 
proposta para o QFP 2021-2027, que 
implica um limite máximo global do QFP 
de 1,07 % do RNB da UE-27; que esta 
proposta também ignorou por completo a 
posição do Parlamento, mantendo cortes 
significativos na coesão e na agricultura;

Or. en

Alteração 13
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando H

Proposta de resolução Alteração
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H. Considerando que a reunião 
extraordinária do Conselho Europeu sobre 
o QFP, de 20 e 21 de fevereiro de 2020, 
convocada pelo Presidente do Conselho 
Europeu, não permitiu estabelecer 
conclusões;

H. Considerando que a reunião 
extraordinária do Conselho Europeu sobre 
o QFP, de 20 e 21 de fevereiro de 2020, 
convocada pelo Presidente do Conselho 
Europeu, não permitiu, uma vez mais, 
estabelecer quaisquer conclusões;

Or. en

Alteração 14
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando I-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-A. Considerando que a pandemia de 
Covid-19 põe em causa as estruturas da 
UE, ameaçando a saúde pública, a 
proteção civil, a estabilidade económica e 
financeira, a coesão social, económica e 
territorial, os direitos fundamentais e o 
Estado de direito, o emprego, o 
desenvolvimento sustentável e o ambiente; 
que existe, mais do que nunca, uma maior 
necessidade de solidariedade e de 
assertividade para encontrar uma saída 
inclusiva, justa e sustentável desta crise 
sem precedentes; que a crise da Covid-19 
mudou radicalmente o contexto em que os 
debates sobre o QFP tinham vindo a 
decorrer e em que foi proposto 
inicialmente pelo Parlamento um plano 
de emergência do QFP;

Or. en

Alteração 15
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando I-B (novo)
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Proposta de resolução Alteração

I-B. Considerando que a crise da 
Covid-19 exige um QFP 2021-2027 muito 
mais ambicioso, reforçado e reorientado, 
com mais fundos para a saúde, a coesão, 
o emprego e as políticas climáticas, para 
fazer face ao atual impacto da crise;

Or. en

Alteração 16
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando I-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

I-C. Considerando que a presidente da 
Comissão, Ursula von der Leyen, 
anunciou, em 28 de março de 2020, que a 
Comissão apresentará uma proposta de 
QFP atualizada para fazer face às 
consequências da crise do coronavírus e 
apelou, em 4 de abril de 2020, a um Plano 
Marshall para a Europa que tenha no seu 
cerne o próximo QFP, mas sem facultar 
quaisquer outros elementos; que o 
Eurogrupo se congratulou, em 9 de abril 
de 2020, com a intenção da Comissão de 
atualizar a sua proposta de QFP para 
refletir o impacto desta crise e a dimensão 
dos desafios que se avizinham; que nem a 
Comissão nem o Conselho fizeram 
qualquer referência à necessidade de um 
plano de emergência do QFP, apesar das 
reivindicações que o Parlamento tem 
vindo há muito a fazer;

Or. en

Alteração 17
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Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que, atendendo à 
sucessão de atrasos e independentemente 
do momento em que o Conselho Europeu 
irá finalmente chegar às suas conclusões, 
existe agora um risco tangível de que o 
próximo QFP não seja acordado a tempo 
de entrar em vigor em 1 de janeiro de 2021 
e de que não se consiga uma transição 
harmoniosa entre o QFP 2014-2020 e o 
QFP 2021-2027, tendo também em conta o 
risco de posições divergentes entre o 
Parlamento e o Conselho e a necessidade 
de negociações interinstitucionais intensas 
no quadro tanto do processo de aprovação 
como do processo legislativo ordinário;

J. Considerando que, atendendo à 
sucessão de atrasos e independentemente 
do momento em que o Conselho Europeu 
irá finalmente chegar às suas conclusões, 
existe agora um risco tangível de que o 
próximo QFP não seja acordado a tempo 
de entrar em vigor em 1 de janeiro de 2021 
e de que não se consiga uma transição 
harmoniosa entre o QFP 2014-2020 e o 
QFP 2021-2027, tendo também em conta a 
crise sanitária resultante da pandemia de 
Covid-19 e o choque sem precedentes nas 
nossas economias, bem como o impacto 
socioeconómico na vida dos cidadãos; 
considerando também o risco de posições 
divergentes entre o Parlamento e o 
Conselho e a necessidade de negociações 
interinstitucionais intensas no quadro tanto 
do processo de aprovação como do 
processo legislativo ordinário;

Or. en

Alteração 18
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução Alteração

J. Considerando que, atendendo à 
sucessão de atrasos e independentemente 
do momento em que o Conselho Europeu 
irá finalmente chegar às suas conclusões, 
existe agora um risco tangível de que o 
próximo QFP não seja acordado a tempo 
de entrar em vigor em 1 de janeiro de 2021 
e de que não se consiga uma transição 

J. Considerando que, atendendo à 
sucessão de atrasos da Comissão e do 
Conselho, ao surto de Covid-19 e ao 
anúncio da Comissão de uma futura 
proposta atualizada do QFP, prevista para 
o final de abril, com a intenção de um 
eventual acordo em junho, é inevitável 
que o próximo QFP não seja acordado a 



AM\1203076PT.docx 13/40 PE650.470v01-00

PT

harmoniosa entre o QFP 2014-2020 e o 
QFP 2021-2027, tendo também em conta o 
risco de posições divergentes entre o 
Parlamento e o Conselho e a necessidade 
de negociações interinstitucionais intensas 
no quadro tanto do processo de aprovação 
como do processo legislativo ordinário;

tempo de entrar em vigor em 1 de janeiro 
de 2021 e de que não se consiga uma 
transição harmoniosa entre o QFP 
2014-2020 e o QFP 2021-2027, tendo 
também em conta o risco de posições 
divergentes entre o Parlamento e o 
Conselho e a necessidade de negociações 
interinstitucionais intensas no quadro tanto 
do processo de aprovação como do 
processo legislativo ordinário;

Or. en

Alteração 19
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que o surto de 
Covid-19 ensombrou o debate sobre o 
QFP e atrasará ainda mais o 
estabelecimento de conclusões por parte 
do Conselho Europeu;

Suprimido

Or. en

Alteração 20
Erik Bergkvist

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que o surto de 
Covid-19 ensombrou o debate sobre o QFP 
e atrasará ainda mais o estabelecimento de 
conclusões por parte do Conselho Europeu;

K. Considerando que o surto de 
Covid-19 ensombrou o debate sobre o QFP 
e atrasará ainda mais o estabelecimento de 
conclusões por parte do Conselho Europeu; 
salienta que a resposta da União ao surto 
de Covid-19 deve ser abrangente e 
imediata, acima de tudo para assegurar a 
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eficácia do setor de saúde europeu, para 
garantir a livre circulação das 
mercadorias entre fronteiras e para 
apoiar a economia periclitante da Europa, 
garantindo que o pacote de ajuda da 
Comissão de 37 mil milhões de EUR 
apoia as pequenas empresas mais 
afetadas por esta crise sem precedentes; 
não obstante, os desafios resultantes da 
indecisão do Conselho quanto ao QFP 
são, nesta situação, claramente óbvios, 
pelo que, logo que o surto de Covid-19 
esteja sob controlo, deverá chegar-se a um 
acordo no Conselho para encetar 
negociações interinstitucionais a fim de 
garantir um orçamento da UE ambicioso 
e credível com início em 1 de janeiro 
de 2021;

Or. en

Alteração 21
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Considerando K

Proposta de resolução Alteração

K. Considerando que o surto de 
Covid-19 ensombrou o debate sobre o 
QFP e atrasará ainda mais o 
estabelecimento de conclusões por parte 
do Conselho Europeu;

K. Considerando que o surto de 
Covid-19, apesar de salientar a 
importância e o potencial de um 
orçamento da UE sólido, atrasou ainda 
mais o debate do Conselho Europeu e o 
acordo quanto ao próximo QFP e está a 
afetar as condições em que poderão ser 
levadas a cabo as negociações 
interinstitucionais;

Or. en

Alteração 22
Nicolae Ştefănuță
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Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que a Comissão 
utilizou todos os instrumentos e 
flexibilidades orçamentais para o atual 
QFP para ajudar os Estados-Membros a 
fazer face à crise sanitária, e que o plano 
de emergência do QFP deve assegurar a 
máxima flexibilidade e celeridade dos 
procedimentos para ajudar os 
beneficiários e os Estados-Membros a 
utilizar os fundos para atenuar o impacto 
social e económico da pandemia de 
Covid-19;

Or. en

Alteração 23
Olivier Chastel

Proposta de resolução
Considerando K-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

K-A. Considerando que, devido à 
epidemia de Covid-19, o primeiro ano do 
novo QFP (2021) deverá ser considerado 
um ano de transição e de reorientação;

Or. fr

Alteração 24
Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
Considerando L-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-A. Considerando as negociações em 
curso relativas às futuras relações entre a 
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União e o Reino Unido, de acordo com o 
artigo 132.º do Acordo de Saída; que, 
após 1 de janeiro de 2021, o Reino Unido 
será considerado um país terceiro; que, se 
houver vontade por parte do Reino Unido 
de participar nos programas da UE no 
âmbito do próximo QFP, a União deverá 
garantir que tem em consideração a 
situação do Reino Unido na apresentação 
de um plano de emergência do QFP; que 
importa garantir que o Reino Unido faça 
uma contribuição financeira justa para a 
União que será negociada pelo Comité 
Misto e que não implicará transferências 
globais da UE para o Reino Unido;

Or. en

Alteração 25
Olivier Chastel

Proposta de resolução
Considerando L-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

L-A. Considerando que o plano de 
emergência deverá também ser capaz de 
fazer face às consequências imediatas da 
epidemia de Covid-19, dando 
continuidade às medidas adotadas no 
âmbito do orçamento de 2020;

Or. fr

Alteração 26
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Considerando M

Proposta de resolução Alteração

M. Considerando que os atos de base M. Considerando que os atos de base 
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de um número considerável de programas 
de despesas correntes preveem datas de 
caducidade que, aliadas à falta de 
preparação operacional, podem 
comprometer a rede de segurança prevista 
no TFUE; que essas datas de caducidade 
teriam de ser prorrogadas ou revogadas, a 
fim de assegurar a coerência com os 
princípios subjacentes ao artigo 312.º, 
n.º 4, do TFUE e evitar o encerramento dos 
programas em causa, o que seria 
prejudicial para os seus beneficiários;

de um número considerável de programas 
de despesas correntes preveem datas de 
caducidade que, aliadas à falta de 
preparação operacional, podem 
comprometer a rede de segurança prevista 
no TFUE; que essas datas de caducidade 
teriam de ser prorrogadas ou revogadas, a 
fim de assegurar a coerência com os 
princípios subjacentes ao artigo 312.º, 
n.º 4, do TFUE e evitar o encerramento dos 
programas em causa, o que seria 
prejudicial para os seus beneficiários e 
para a UE no seu conjunto, sobretudo em 
período de crise;

Or. en

Alteração 27
Valerie Hayer

Proposta de resolução
Considerando N-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

N-A. Considerando que a Comissão já 
reconheceu os riscos de uma potencial 
caducidade ou não adoção de 
determinados atos legislativos para o 
próximo QFP, nomeadamente ao propor 
um regulamento de transição para a 
política agrícola comum em 31 de outubro 
de 2019, seguindo o princípio da 
prorrogação das regras atuais e prevendo 
a oportunidade de utilizar novas verbas, 
com o objetivo de conferir segurança e 
continuidade aos beneficiários finais;

Or. en

Alteração 28
Erik Bergkvist

Proposta de resolução
Considerando O
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Proposta de resolução Alteração

O. Considerando que o Parlamento foi 
preparado com bastante antecedência e 
repetidamente alertado para o risco de 
encerramento dos programas da UE e 
declarou a sua intenção de não ser forçado 
a aceitar um mau acordo por falta de 
tempo;

O. Considerando que o Parlamento foi 
preparado com bastante antecedência e 
repetidamente alertado para o risco de 
encerramento dos programas da UE e 
declarou a sua intenção de não ser forçado 
a aceitar um orçamento da UE a longo 
prazo subfinanciado por falta de tempo;

Or. en

Alteração 29
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Considerando O-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

O-A. Considerando que a Covid-19 
torna ainda mais essencial eliminar 
qualquer risco de descontinuidade ou 
prorrogação desordenada do QFP e dos 
programas em curso; que é cada vez mais 
importante garantir que a União seja 
capaz de levar a cabo as suas operações e 
de apresentar uma resposta à crise e uma 
estratégia de recuperação ambiciosas, 
apesar da incerteza quanto à data de 
entrada em vigor de um novo QFP; que a 
Comissão deverá transmitir às partes 
interessadas uma mensagem inequívoca a 
este respeito;

Or. en

Alteração 30
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando O-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

O-A. Considerando que é necessário, 
mais do que nunca, um plano de 
emergência do QFP; que, tendo em conta 
a crise da Covid-19, o plano de 
emergência do QFP já não pode ser 
considerado um mero prolongamento dos 
limites máximos e de outras disposições 
do ano de 2020, devendo antes assumir a 
forma de um plano de emergência 
reorientado para abordar, em primeiro 
lugar, o impacto da crise até que se 
chegue a um acordo sobre o QFP 
2021-2027 e este entre em vigor, dando 
especial atenção à saúde, à coesão, ao 
emprego e às políticas climáticas;

Or. en

Alteração 31
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Considerando O-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

O-B. Considerando que o orçamento da 
União de 2021 deve continuar a abordar 
as consequências sociais e económicas 
imediatas da emergência da Covid-19; 
que o plano de emergência do QFP 
poderá constituir uma melhor base do que 
um QFP tardio e inadequado para 
assegurar a resposta à crise, a estratégia 
de recuperação e as prioridades políticas 
da União, com base em programas 
existentes com os ajustes necessários, bem 
como as medidas positivas já adotadas ao 
abrigo do orçamento de 2020;

Or. en
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Alteração 32
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando O-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

O-B. Considerando que a Comissão 
ainda não se compromete a elaborar um 
plano de emergência do QFP e insiste 
num acordo rápido sobre o QFP 
2021-2027;

Or. en

Alteração 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Considerando O-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

O-C. Considerando que, devido à 
previsão de um enorme decréscimo do 
RNB da UE-27, a utilização de termos 
nominais e montantes reais, ao invés de 
percentagens, oferece maior certeza e 
clareza relativamente ao QFP e às 
propostas de planos de emergência para o 
QFP;

Or. en

Alteração 34
Alfred Sant

Proposta de resolução
Considerando P-A (novo)

Proposta de resolução Alteração
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P-A. Considerando que a principal 
prioridade continuará a ser um acordo 
célere e atempado relativo a um novo 
QFP que esteja em condições de apoiar, 
através de financiamento adequado, tanto 
as prioridades a longo prazo já 
estabelecidas como os novos desafios 
esperados resultantes do impacto da 
pandemia de Covid-19; que todos os 
negociadores devem ter em vista esse 
objetivo;

Or. en

Alteração 35
Victor Negrescu

Proposta de resolução
Considerando P-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

P-A. Considerando que a situação atual 
gerada pela crise do coronavírus adiou a 
execução de programas e projetos da UE, 
com possíveis impactos a longo prazo, e 
que foram concedidas dotações especiais 
a Estados-Membros e programas 
específicos da UE;

Or. en

Alteração 36
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita à Comissão que apresente, 
até 15 de junho de 2020, com base nas 
bases jurídicas pertinentes para cada 
programa de despesas8 e à luz do 

1. Solicita à Comissão que apresente, 
até 15 de junho de 2020, com base nas 
bases jurídicas pertinentes para cada 
programa de despesas8 e à luz do 
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artigo 312.º, n.º 4, do TFUE, uma proposta 
de plano de emergência para o QFP, com o 
objetivo de facultar uma rede de segurança 
para proteger os beneficiários dos 
programas da União, em conformidade 
com as recomendações enunciadas no 
anexo;

artigo 312.º, n.º 4, do TFUE, uma proposta 
de um plano de emergência reorientado 
para o QFP, com o objetivo de não só 
facultar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União, mas também de contribuir 
eficazmente para a atenuação dos 
múltiplos impactos da crise da Covid-19 
até que o QFP 2021-2027 seja acordado e 
entre em vigor, conferindo especial 
atenção à saúde, à coesão, ao emprego e 
às políticas climáticas, em conformidade 
com as recomendações enunciadas no 
anexo;

_________________ _________________
8 Artigos 19.º, n.º 2, 21.º, n.º 2, 33.º, 42.º, 
43.º, n.º 2, 46.º, alínea d), 77.º, n.º 2, 78.º, 
n.º 2, 79.º, n.º 2, 79.º, n.º 4, 81.º, n.º 1, 81.º, 
n.º 2, 82.º, n.º 1, 84.º, 87.º, n.º 2, 91.º, n.º 1, 
100.º, n.º 2, 113.º, 114.º, 149.º, 153.º, n.º 2, 
alínea a), 164.º, 165.º, n.º 4, 166.º, n.º 4, 
167.º, n.º 5, 168.º, n.º 4, alínea b), 168.º, n.º 
5, 169.º, 172.º, 173.º, n.º 3, 175.º, 177.º, 
178.º, 182.º, n.º 1, 182.º, n.º 4, 183.º, 188.º, 
189.º, n.º 2, 192.º, n.º 1, 194.º, n.º 2, 195.º, 
n.º 2, 196.º, 197.º, 203.º, 207.º, n.º 2, 209.º, 
n.º 1, 212.º, n.º 2, 214.º, n.º 5, 325.º, 338.º, 
n.º 1, 349.º, 352.º do TFUE e artigos 7.º, n.º 
1, e 203.º do Tratado Euratom.

8 Artigos 19.º, n.º 2, 21.º, n.º 2, 33.º, 42.º, 
43.º, n.º 2, 46.º, alínea d), 77.º, n.º 2, 78.º, 
n.º 2, 79.º, n.º 2, 79.º, n.º 4, 81.º, n.º 1, 81.º, 
n.º 2, 82.º, n.º 1, 84.º, 87.º, n.º 2, 91.º, n.º 1, 
100.º, n.º 2, 113.º, 114.º, 149.º, 153.º, n.º 2, 
alínea a), 164.º, 165.º, n.º 4, 166.º, n.º 4, 
167.º, n.º 5, 168.º, n.º 4, alínea b), 168.º, n.º 
5, 169.º, 172.º, 173.º, n.º 3, 175.º, 177.º, 
178.º, 182.º, n.º 1, 182.º, n.º 4, 183.º, 188.º, 
189.º, n.º 2, 192.º, n.º 1, 194.º, n.º 2, 195.º, 
n.º 2, 196.º, 197.º, 203.º, 207.º, n.º 2, 209.º, 
n.º 1, 212.º, n.º 2, 214.º, n.º 5, 325.º, 338.º, 
n.º 1, 349.º, 352.º do TFUE e artigos 7.º, n.º 
1, e 203.º do Tratado Euratom.

Or. en

Alteração 37
Olivier Chastel

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Solicita à Comissão que apresente, 
até 15 de junho de 2020, com base nas 
bases jurídicas pertinentes para cada 
programa de despesas8 e à luz do 
artigo 312.º, n.º 4, do TFUE, uma proposta 
de plano de emergência para o QFP, com o 

1. Solicita à Comissão que apresente, 
até 15 de junho de 2020, com base nas 
bases jurídicas pertinentes para cada 
programa de despesas8 e à luz do 
artigo 312.º, n.º 4, do TFUE, uma proposta 
de plano de emergência ambiciosa, 
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objetivo de facultar uma rede de segurança 
para proteger os beneficiários dos 
programas da União, em conformidade 
com as recomendações enunciadas no 
anexo;

responsável e solidária para o QFP, com o 
objetivo de facultar uma rede de segurança 
para proteger os beneficiários dos 
programas da União, em conformidade 
com as recomendações enunciadas no 
anexo;

_________________ _________________
8 Artigos 19.º, n.º 2, 21.º, n.º 2, 33.º, 42.º, 
43.º, n.º 2, 46.º, alínea d), 77.º, n.º 2, 78.º, 
n.º 2, 79.º, n.º 2, 79.º, n.º 4, 81.º, n.º 1, 81.º, 
n.º 2, 82.º, n.º 1, 84.º, 87.º, n.º 2, 91.º, n.º 1, 
100.º, n.º 2, 113.º, 114.º, 149.º, 153.º, n.º 2, 
alínea a), 164.º, 165.º, n.º 4, 166.º, n.º 4, 
167.º, n.º 5, 168.º, n.º 4, alínea b), 168.º, n.º 
5, 169.º, 172.º, 173.º, n.º 3, 175.º, 177.º, 
178.º, 182.º, n.º 1, 182.º, n.º 4, 183.º, 188.º, 
189.º, n.º 2, 192.º, n.º 1, 194.º, n.º 2, 195.º, 
n.º 2, 196.º, 197.º, 203.º, 207.º, n.º 2, 209.º, 
n.º 1, 212.º, n.º 2, 214.º, n.º 5, 325.º, 338.º, 
n.º 1, 349.º, 352.º do TFUE e artigos 7.º, n.º 
1, e 203.º do Tratado Euratom.

8 Artigos 19.º, n.º 2, 21.º, n.º 2, 33.º, 42.º, 
43.º, n.º 2, 46.º, alínea d), 77.º, n.º 2, 78.º, 
n.º 2, 79.º, n.º 2, 79.º, n.º 4, 81.º, n.º 1, 81.º, 
n.º 2, 82.º, n.º 1, 84.º, 87.º, n.º 2, 91.º, n.º 1, 
100.º, n.º 2, 113.º, 114.º, 149.º, 153.º, n.º 2, 
alínea a), 164.º, 165.º, n.º 4, 166.º, n.º 4, 
167.º, n.º 5, 168.º, n.º 4, alínea b), 168.º, n.º 
5, 169.º, 172.º, 173.º, n.º 3, 175.º, 177.º, 
178.º, 182.º, n.º 1, 182.º, n.º 4, 183.º, 188.º, 
189.º, n.º 2, 192.º, n.º 1, 194.º, n.º 2, 195.º, 
n.º 2, 196.º, 197.º, 203.º, 207.º, n.º 2, 209.º, 
n.º 1, 212.º, n.º 2, 214.º, n.º 5, 325.º, 338.º, 
n.º 1, 349.º, 352.º do TFUE e artigos 7.º, n.º 
1, e 203.º do Tratado Euratom.

Or. fr

Alteração 38
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Solicita que o plano de emergência 
do QFP:
– levante ou prorrogue os prazos previstos 
nos atos de base de todos os programas de 
despesas em causa,
– para os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas 
de gestão partilhada, atualize os 
montantes financeiros relevantes com 
base numa prorrogação técnica dos níveis 
de 2020,
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– reveja as regras e os objetivos que 
regem os programas de despesa 
pertinentes, de modo a que possam 
reorientar-se temporariamente para a 
resolução das consequências económicas 
e sociais imediatas do surto de Covid-19 e 
para o apoio à retoma económica,
– permita reforços específicos para este 
efeito,
– permita a criação dos instrumentos e 
iniciativas mais urgentes;

Or. en

Alteração 39
Clotilde Armand

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Recomenda que este plano de 
contingência tenha em conta as despesas 
necessárias para atenuar as 
consequências económicas e sociais da 
Covid-19 em todos os Estados-Membros 
da UE, proteger os postos de trabalho, 
reforçar os sistemas de saúde e melhorar 
a preparação estratégica para 
emergências, nomeadamente através do 
reforço das infraestruturas críticas;

Or. en

Alteração 40
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 1

Proposta de resolução Alteração
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1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União;

1. O plano de emergência do QFP visa 
não só proporcionar uma rede de 
segurança para proteger os beneficiários 
dos programas da União, mas também 
contribuir eficazmente para a atenuação 
dos múltiplos impactos da crise da 
Covid-19 no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União e deve centrar-se especialmente na 
saúde, na coesão, no emprego e nas 
políticas climáticas, a fim de fazer face ao 
impacto real da crise;

Or. en

Alteração 41
Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 1

Proposta de resolução Alteração

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União;

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União; as flexibilidades introduzidas no 
QFP atual deverão ser alargadas ao plano 
de emergência do QFP, de modo a ajudar 
os beneficiários e os Estados-Membros a 
atenuar o impacto social e económico da 
Covid-19;

Or. en
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Alteração 42
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 1

Proposta de resolução Alteração

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União;

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União. Além disso, deve permitir à União 
dar uma resposta às consequências 
sociais e económicas imediatas do surto 
de Covid-19, bem como contribuir para a 
recuperação;

Or. en

Alteração 43
Olivier Chastel

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 1

Proposta de resolução Alteração

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União;

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União; deve, além disso, estar apto para 
assumir o acompanhamento das medidas 
adotadas na sequência da epidemia de 
Covid-19;
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Or. fr

Alteração 44
Robert Biedroń

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 1

Proposta de resolução Alteração

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União;

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União; além disso, deve dispor dos 
recursos necessários e ser suficientemente 
flexível para fazer face às consequências 
da Covid-19;

Or. en

Alteração 45
Victor Negrescu

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 1

Proposta de resolução Alteração

1. O plano de emergência do QFP visa 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau satisfatório de previsibilidade e 
continuidade na execução do orçamento da 
União;

1. O plano de emergência do QFP visa 
prorrogar o atual QFP por um ano e 
proporcionar uma rede de segurança para 
proteger os beneficiários dos programas da 
União no caso de o QFP 2021-2027 não 
poder ser acordado a tempo de entrar em 
vigor em 1 de janeiro de 2021. O plano de 
emergência do QFP deve assegurar um 
grau de previsibilidade e continuidade na 
execução do orçamento da União, 
incluindo uma prorrogação da regra N+3;
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Or. en

Alteração 46
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 2

Proposta de resolução Alteração

2. O plano de emergência do QFP 
deve incluir uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas em causa e, para 
os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020;

2. O plano de emergência do QFP 
deve incluir uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas em causa e, para 
os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020. 
A(s) proposta(s) legislativa(s) também 
deve(m) incluir uma redefinição 
temporária dos objetivos de todos os 
programas de despesa pertinentes, para 
que possam fazer face às consequências 
imediatas do surto de Covid-19 de forma 
mais eficaz. Pela mesma razão, sempre 
que pertinente, a(s) proposta(s) deve(m) 
incluir um reajustamento das regras para 
permitir a flexibilidade máxima na 
execução, nomeadamente, dos programas 
em regime de gestão partilhada, incluindo 
o prolongamento de todas as medidas 
legislativas adotadas em 2020 em resposta 
à crise;

Or. en

Alteração 47
Nicolae Ştefănuță

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 2
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Proposta de resolução Alteração

2. O plano de emergência do QFP 
deve incluir uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas em causa e, para 
os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020;

2. O plano de emergência do QFP 
deve incluir uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas em causa e, para 
os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020; 
considerando também as negociações em 
curso relativas às futuras relações entre a 
União e o Reino Unido, caso o Reino 
Unido decida participar nos programas da 
UE, a União deve garantir uma 
contribuição justa que não implique 
transferências globais da UE para o 
Reino Unido;

Or. en

Alteração 48
Victor Negrescu

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 2

Proposta de resolução Alteração

2. O plano de emergência do QFP 
deve incluir uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas em causa e, para 
os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020;

2. Tendo em consideração que o 
Tratado permite a adaptação automática 
dos limites máximos de 2020 para 2021, o 
plano de emergência do QFP deve incluir 
uma ou várias propostas legislativas para 
levantar ou prorrogar os prazos previstos 
nos atos de base de todos os programas de 
despesas em causa e, para os fins jurídicos 
necessários, nomeadamente no âmbito de 
programas de gestão partilhada, atualizar 
os montantes financeiros relevantes com 
base numa prorrogação técnica dos níveis 
de 2020;

Or. en
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Alteração 49
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. O plano de emergência do QFP 
deve permitir reforços específicos dos 
programas de despesa pertinentes no 
orçamento de 2021 e a criação dos novos 
instrumentos, medidas e programas mais 
urgentes, sobretudo os que digam respeito 
a um plano de recuperação após o surto 
de Covid-19;

Or. en

Alteração 50
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. O plano de emergência do QFP 
deve incluir uma ou várias propostas 
legislativas a fim de garantir que 
atenuará efetivamente o impacto da crise 
da Covid-19, colocando especial ênfase na 
saúde, na coesão, no emprego e nas 
políticas climáticas;

Or. en

Alteração 51
Valerie Hayer

Proposta de resolução
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Anexo – parte A – ponto 3

Proposta de resolução Alteração

3. O plano de emergência do QFP 
deve ser apresentado até 15 de junho de 
2020, o mais tardar, a menos que as 
negociações sobre o QFP entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
conduzam a um acordo político antes dessa 
data. Este prazo para a apresentação do 
plano de emergência responde a uma dupla 
necessidade: a) assegurar que o processo 
orçamental para o ano de 2021 tenha início 
com todas as informações necessárias em 
matéria de planos de contingência; b) 
assegurar que as propostas legislativas 
pertinentes possam ser adotadas pelos 
colegisladores antes do processo de 
conciliação sobre o orçamento de 2021. 
Até esta data, a autoridade orçamental terá 
de tomar uma decisão final sobre o 
orçamento da União do próximo ano, quer 
com base num novo QFP 2021-2027, quer 
com base numa prorrogação dos limites 
máximos de 2020;

3. O plano de emergência do QFP 
deve ser apresentado até 15 de junho de 
2020, o mais tardar, a menos que as 
negociações sobre o QFP entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
conduzam a um acordo político antes dessa 
data. O plano de emergência do QFP deve 
ser acompanhado por um anexo que 
apresente um esboço de uma proposta de 
projeto de orçamento alternativo para 
2021, elaborada com base no cenário do 
plano de emergência. O prazo para a 
apresentação do plano de emergência 
responde a uma dupla necessidade: a) 
assegurar que o processo orçamental para o 
ano de 2021 tenha início com todas as 
informações necessárias em matéria de 
planos de contingência; b) assegurar que as 
propostas legislativas pertinentes possam 
ser adotadas pelos colegisladores antes do 
processo de conciliação sobre o orçamento 
de 2021. Até esta data, a autoridade 
orçamental terá de tomar uma decisão final 
sobre o orçamento da União do próximo 
ano, quer com base num novo QFP 
2021-2027, quer com base numa 
prorrogação dos limites máximos de 2020;

Or. en

Alteração 52
Olivier Chastel

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 3

Proposta de resolução Alteração

3. O plano de emergência do QFP 
deve ser apresentado até 15 de junho de 
2020, o mais tardar, a menos que as 
negociações sobre o QFP entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho 

3. O plano de emergência do QFP 
deve ser apresentado até 15 de junho de 
2020, o mais tardar, a menos que as 
negociações sobre o QFP entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
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conduzam a um acordo político antes dessa 
data. Este prazo para a apresentação do 
plano de emergência responde a uma dupla 
necessidade: a) assegurar que o processo 
orçamental para o ano de 2021 tenha início 
com todas as informações necessárias em 
matéria de planos de contingência; b) 
assegurar que as propostas legislativas 
pertinentes possam ser adotadas pelos 
colegisladores antes do processo de 
conciliação sobre o orçamento de 2021. 
Até esta data, a autoridade orçamental terá 
de tomar uma decisão final sobre o 
orçamento da União do próximo ano, quer 
com base num novo QFP 2021-2027, quer 
com base numa prorrogação dos limites 
máximos de 2020;

conduzam a um acordo político antes dessa 
data. Este prazo para a apresentação de um 
plano de emergência ambicioso, 
responsável e solidário responde a uma 
dupla necessidade: a) assegurar que o 
processo orçamental para o ano de 2021 
tenha início com todas as informações 
necessárias em matéria de planos de 
contingência; b) assegurar que as propostas 
legislativas pertinentes possam ser 
adotadas pelos colegisladores antes do 
processo de conciliação sobre o orçamento 
de 2021. Até esta data, a autoridade 
orçamental terá de tomar uma decisão final 
sobre o orçamento da União do próximo 
ano, quer com base num novo QFP 
2021-2027, quer com base numa 
prorrogação dos limites máximos de 2020;

Or. fr

Alteração 53
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 3

Proposta de resolução Alteração

3. O plano de emergência do QFP 
deve ser apresentado até 15 de junho de 
2020, o mais tardar, a menos que as 
negociações sobre o QFP entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
conduzam a um acordo político antes dessa 
data. Este prazo para a apresentação do 
plano de emergência responde a uma dupla 
necessidade: a) assegurar que o processo 
orçamental para o ano de 2021 tenha início 
com todas as informações necessárias em 
matéria de planos de contingência; b) 
assegurar que as propostas legislativas 
pertinentes possam ser adotadas pelos 
colegisladores antes do processo de 
conciliação sobre o orçamento de 2021. 
Até esta data, a autoridade orçamental terá 

3. O plano de emergência do QFP 
deve ser apresentado até 15 de junho de 
2020, o mais tardar, a menos que as 
negociações sobre o QFP entre o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
conduzam a um acordo político antes dessa 
data. Este prazo para a apresentação do 
plano de emergência responde a uma dupla 
necessidade: a) assegurar que o processo 
orçamental para o ano de 2021 tenha início 
com todas as informações necessárias em 
matéria de planos de contingência; b) 
assegurar que as propostas legislativas 
pertinentes possam ser adotadas pelos 
colegisladores antes do processo de 
conciliação sobre o orçamento de 2021. 
Até esta data, a autoridade orçamental terá 
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de tomar uma decisão final sobre o 
orçamento da União do próximo ano, quer 
com base num novo QFP 2021-2027, quer 
com base numa prorrogação dos limites 
máximos de 2020;

de tomar uma decisão final sobre o 
orçamento da União do próximo ano, quer 
com base num novo QFP 2021-2027, quer 
com base no plano de emergência do 
QFP;

Or. en

Alteração 54
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. O plano de emergência do QFP 
deve ser expresso em termos nominais e 
em montantes reais e não em 
percentagem do RNB da UE-27;

Or. en

Alteração 55
Valerie Hayer

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 4

Proposta de resolução Alteração

4. As medidas necessárias à execução 
do plano de emergência são financiadas 
através do orçamento anual, dentro dos 
limites máximos do QFP para 2020 e das 
disposições em matéria de flexibilidade do 
QFP 2014-2020, alargadas em 
conformidade com o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE, ou seja, com base numa 
prorrogação técnica dos montantes já 
acordados pela autoridade orçamental em 
2020, acrescida do deflator de 2 %. Esta 
prorrogação técnica deve igualmente 
determinar as dotações nacionais no âmbito 

4. As medidas necessárias à execução 
do plano de emergência são financiadas 
através do orçamento anual, dentro dos 
limites máximos do QFP para 2020 e das 
disposições em matéria de flexibilidade do 
QFP 2014-2020, alargadas em 
conformidade com o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE, ou seja, com base numa 
prorrogação técnica dos montantes já 
acordados pela autoridade orçamental em 
2020, acrescida do deflator de 2 %. Esta 
prorrogação técnica deve igualmente 
determinar as dotações nacionais no âmbito 
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dos programas de gestão partilhada. dos programas de gestão partilhada. A 
Comissão deve apresentar propostas, se 
necessário, para assegurar a 
compatibilidade do plano de emergência 
com o limite máximo dos recursos 
próprios, conforme previsto na decisão do 
Conselho relativa ao sistema de recursos 
próprios da União Europeia.

Or. en

Alteração 56
Olivier Chastel

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 4

Proposta de resolução Alteração

4. As medidas necessárias à execução 
do plano de emergência são financiadas 
através do orçamento anual, dentro dos 
limites máximos do QFP para 2020 e das 
disposições em matéria de flexibilidade do 
QFP 2014-2020, alargadas em 
conformidade com o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE, ou seja, com base numa 
prorrogação técnica dos montantes já 
acordados pela autoridade orçamental em 
2020, acrescida do deflator de 2 %. Esta 
prorrogação técnica deve igualmente 
determinar as dotações nacionais no âmbito 
dos programas de gestão partilhada.

4. As medidas necessárias à execução 
do plano de emergência são financiadas 
através do orçamento anual, dentro dos 
limites máximos do QFP para 2020 e das 
disposições em matéria de flexibilidade do 
QFP 2014-2020, alargadas em 
conformidade com o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE, ou seja, com base numa 
prorrogação técnica dos montantes já 
acordados pela autoridade orçamental em 
2020, acrescida do deflator de 2 % e dos 
montantes necessários para assegurar o 
acompanhamento das medidas adotadas 
para responder à epidemia de Covid-19 no 
âmbito do orçamento de 2020. Esta 
prorrogação técnica deve igualmente 
determinar as dotações nacionais no âmbito 
dos programas de gestão partilhada.

Or. fr

Alteração 57
Victor Negrescu

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 4
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Proposta de resolução Alteração

4. As medidas necessárias à execução 
do plano de emergência são financiadas 
através do orçamento anual, dentro dos 
limites máximos do QFP para 2020 e das 
disposições em matéria de flexibilidade do 
QFP 2014-2020, alargadas em 
conformidade com o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE, ou seja, com base numa 
prorrogação técnica dos montantes já 
acordados pela autoridade orçamental em 
2020, acrescida do deflator de 2 %. Esta 
prorrogação técnica deve igualmente 
determinar as dotações nacionais no âmbito 
dos programas de gestão partilhada.

4. As medidas necessárias à execução 
do plano de emergência são financiadas 
através do orçamento anual, dentro dos 
limites máximos do QFP para 2020 e das 
disposições em matéria de flexibilidade do 
QFP 2014-2020, alargadas em 
conformidade com o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE, ou seja, com base numa 
prorrogação técnica dos montantes já 
acordados pela autoridade orçamental em 
2020, acrescida do deflator de 2 %. Esta 
prorrogação técnica deve igualmente 
determinar as dotações nacionais no âmbito 
dos programas de gestão partilhada. A 
prorrogação e os montantes terão em 
consideração a necessidade de manter e 
aplicar a regra N+3;

Or. en

Alteração 58
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 4

Proposta de resolução Alteração

4. As medidas necessárias à execução 
do plano de emergência são financiadas 
através do orçamento anual, dentro dos 
limites máximos do QFP para 2020 e das 
disposições em matéria de flexibilidade do 
QFP 2014-2020, alargadas em 
conformidade com o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE, ou seja, com base numa 
prorrogação técnica dos montantes já 
acordados pela autoridade orçamental em 
2020, acrescida do deflator de 2 %. Esta 
prorrogação técnica deve igualmente 
determinar as dotações nacionais no âmbito 
dos programas de gestão partilhada.

4. As medidas necessárias à execução 
do plano de emergência são financiadas 
através do orçamento anual, dentro dos 
limites máximos do QFP para 2020 e das 
disposições em matéria de flexibilidade do 
QFP 2014-2020, alargadas em 
conformidade com o artigo 312.º, n.º 4, do 
TFUE, ou seja, com base numa 
prorrogação técnica dos montantes já 
acordados pela autoridade orçamental em 
2020, acrescida do deflator de 2 %, e em 
qualquer das iniciativas suplementares 
acima mencionadas. Esta prorrogação 
técnica deve igualmente determinar as 
dotações nacionais no âmbito dos 
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programas de gestão partilhada.

Or. en

Alteração 59
Victor Negrescu

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. O plano de emergência do QFP 
deve ter em consideração os montantes 
das dotações nacionais ao abrigo dos 
programas de gestão partilhada e as 
dotações dos programas geridos pela UE 
relativamente à Covid-19, garantindo a 
sua sustentabilidade e o deflator de 2 %;

Or. en

Alteração 60
Victor Negrescu

Proposta de resolução
Anexo – parte A – ponto 4-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-B. O deflator de 2 % dos programas 
geridos pela UE deve ser afetado a novos 
projetos-piloto e a ações preparatórias 
relacionadas com a Covid-19;

Or. en

Alteração 61
Johan Van Overtveldt, Jan Olbrycht, Margarida Marques, José Manuel Fernandes, 
Valerie Hayer, Rasmus Andresen

Proposta de resolução
Anexo – parte B – ponto 1



AM\1203076PT.docx 37/40 PE650.470v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

1. Uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas relevantes e, 
para os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020.

1. Uma ou várias propostas 
legislativas para:

– levantar ou prorrogar os prazos previstos 
nos atos de base de todos os programas de 
despesas relevantes e,

– para os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020,
– rever as regras e os objetivos que regem 
os programas de despesa pertinentes, de 
modo a que possam reorientar-se 
temporariamente para a resolução das 
consequências económicas e sociais 
imediatas do surto de Covid-19 e para o 
apoio à retoma económica.

Or. en

Alteração 62
Olivier Chastel

Proposta de resolução
Anexo – parte B – ponto 1

Proposta de resolução Alteração

1. Uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas relevantes e, 
para os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 

1. Uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas relevantes e, 
para os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
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prorrogação técnica dos níveis de 2020. prorrogação técnica dos níveis de 2020 e 
nos montantes necessários para assegurar 
o acompanhamento das medidas adotadas 
para lutar contra a epidemia de Covid-19 
no âmbito do orçamento de 2020.

Or. fr

Alteração 63
Clotilde Armand

Proposta de resolução
Anexo – parte B – ponto 1

Proposta de resolução Alteração

1. Uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas relevantes e, 
para os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020.

1. Uma ou várias propostas 
legislativas para levantar ou prorrogar os 
prazos previstos nos atos de base de todos 
os programas de despesas relevantes e, 
para os fins jurídicos necessários, 
nomeadamente no âmbito de programas de 
gestão partilhada, atualizar os montantes 
financeiros relevantes com base numa 
prorrogação técnica dos níveis de 2020, 
tendo em conta as medidas de retificação 
do orçamento da UE adotadas para o 
exercício de 2020 devido ao surto de 
Covid-19.

Or. en

Alteração 64
Clotilde Armand

Proposta de resolução
Anexo – parte B – ponto 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. O projeto de orçamento de 
emergência tem de ser acompanhado por 
disposições destinadas a avaliar os 
resultados alcançados e por medidas de 
acompanhamento específicas tendo em 
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vista o aumento da flexibilidade na 
utilização dos fundos. A proposta de 
orçamento de emergência também tem de 
incluir disposições anticorrupção claras.

Or. en

Alteração 65
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis, Silvia Modig
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de resolução
Anexo – parte B – ponto 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Uma ou várias propostas 
legislativas a fim de garantir que o plano 
de emergência do QFP atenue 
efetivamente o impacto da crise da 
Covid-19, colocando especial ênfase na 
saúde, na coesão, no emprego e nas 
políticas climáticas.

Or. en

Alteração 66
Clotilde Armand

Proposta de resolução
Anexo – parte B – ponto 1-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-B. Para garantir a transparência e a 
responsabilização das ações políticas e 
das despesas da UE relacionadas com a 
luta contra a pandemia de Covid-19 e as 
suas consequências, a Comissão deve 
adotar medidas tendo em vista a 
disseminação aberta dos dados relativos à 
gestão orçamental no âmbito da 
capacidade de comunicação estratégica 
da UE. A Comissão tem de tomar medidas 
específicas para informar os potenciais 
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beneficiários sobre oportunidades de 
financiamento, a fim de garantir uma 
aplicação célere e eficiente dos fundos 
destinados à Covid-19. Importa dedicar 
esforços de comunicação suplementares 
para combater os mal-entendidos e a 
desinformação a respeito do orçamento da 
UE.

Or. en


