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7.10.2019 B9-0110/5 

Alteração  5 

João Ferreira, Sandra Pereira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B9-0110/2019 

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 

Quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 

expetativas dos cidadãos 

Proposta de resolução 

N.º 4-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 4-A. Insta ao aumento global do próximo 

QFP, nomeadamente das rubricas ligadas 

à coesão económica, social e territorial, 

de modo a que o princípio redistributivo 

seja cumprido na sua plenitude; 

Or. pt 

 

[Rejeitada. PS, PSD e CDS votaram contra; PAN absteve-se; PCP, BE e Manuel Pizarro do 

PS votaram a favor.]
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7.10.2019 B9-0110/6 

Alteração  6 

João Ferreira, Sandra Pereira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B9-0110/2019 

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 

Quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 

expetativas dos cidadãos 

Proposta de resolução 

N.º 6-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 6-A. Considera fundamental assegurar 

que o sistema de recursos próprios 

baseado no Rendimento Nacional Bruto 

de cada Estado-Membro se mantenha 

como a principal fonte de receita do 

orçamento da UE; defende um 

ajustamento da contribuição de cada 

Estado-Membro proporcionalmente à sua 

dimensão e grau de desenvolvimento, com 

base no respetivo Rendimento Nacional 

Bruto, tendo em conta os níveis de 

desenvolvimento económico e social dos 

diversos Estados; 

Or. pt 

 

[Rejeitada. PS, PSD, BE e CDS, PAN votaram contra; PCP votou a favor.]
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7.10.2019 B9-0110/7 

Alteração  7 

João Ferreira, Sandra Pereira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B9-0110/2019 

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 

Quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 

expetativas dos cidadãos 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Rejeita qualquer tipo de imposto 

europeu, na medida em que a política 

fiscal deve manter-se como uma 

competência exclusiva de cada país, assim 

como rejeita a subversão do princípio de 

solidariedade contributiva, seja através da 

criação de impostos europeus, seja 

mediante a afetação parcial ou integral ao 

orçamento da UE das receitas fiscais de 

novos sistemas comuns de imposto; 

Or. pt 

 

[Rejeitada. PS, PSD, BE, CDS e PAN votaram contra; PCP votou a favor.] 
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7.10.2019 B9-0110/8 

Alteração  8 

João Ferreira, Sandra Pereira, Marc Botenga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B9-0110/2019 

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 

Quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 

expetativas dos cidadãos 

Proposta de resolução 

N.º 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Rejeita qualquer forma de 

condicionalidade macroeconómica; 

rejeita que os fundos da UE possam ser 

usados como instrumentos de chantagem 

sobre os Estados-Membros, tendo em vista 

a aplicação das imposições da própria 

UE, nomeadamente no que se refere às 

chamadas reformas estruturais; 

Or. pt 

 

[Rejeitada. PS, PSD e CDS votaram contra; PCP, BE e PAN votaram a favor.] 
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7.10.2019 B9-0110/9 

Alteração  9 

João Ferreira, Sandra Pereira, Marc Botenga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B9-0110/2019 

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 

Quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 

expetativas dos cidadãos 

Proposta de resolução 

N.º 9-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 9-A. Rejeita a redução das taxas de 

cofinanciamento; considera que essa 

redução inverte a lógica de coesão, pois os 

países mais ricos, com economias mais 

robustas e com maior margem orçamental 

conseguirão mais facilmente tirar partido 

dos fundos da UE; crê que tal situação, 

associada às restrições impostas pela UE 

ao investimento público, põe em risco a 

capacidade de investimento das empresas 

e dos Estados que enfrentam maiores 

dificuldades; 

Or. pt 

 

[Rejeitada. PS, PSD e CDS votaram contra; PCP, BE e PAN votaram a favor.] 
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7.10.2019 B9-0110/10 

Alteração  10 

João Ferreira, Sandra Pereira, Marc Botenga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B9-0110/2019 

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 

Quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 

expetativas dos cidadãos 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Insta, no âmbito dos investimentos 

financiados por programas, fundos e 

instrumentos da UE, à exclusão do 

cofinanciamento nacional dos critérios do 

défice;  

Or. pt 

 

[Rejeitada. PS, PSD e CDS votaram contra; PAN absteve-se; PCP e BE votaram a favor.] 
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7.10.2019 B9-0110/11 

Alteração  11 

João Ferreira, Sandra Pereira, Marc Botenga 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B9-0110/2019 

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 

Quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 

expetativas dos cidadãos 

Proposta de resolução 

N.º 11-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 11-A. Rejeita a subordinação da 

atribuição de fundos da UE à 

implementação de reformas estruturais e 

das orientações da Comissão Europeia no 

âmbito do Semestre Europeu; 

Or. pt 

 

[Rejeitada. PS, PSD e CDS votaram contra; PAN absteve-se; PCP e BE votaram a favor.] 
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7.10.2019 B9-0110/12 

Alteração  12 

João Ferreira, Sandra Pereira 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B9-0110/2019 

PPE, S&D, Renew, Verts/ALE 

Quadro financeiro plurianual 2021-2027 e recursos próprios: é tempo de satisfazer as 

expetativas dos cidadãos 

Proposta de resolução 

N.º 12-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 12-A. Sublinha que a decisão sobre o 

QFP requer a unanimidade dos 

Estados-Membros no Conselho; considera 

que este princípio é essencial para 

garantir que o QFP aprovado seja 

aceitável para todos os Estados-Membros, 

afastando um cenário de imposição de 

uma proposta com apoio de uma maioria 

contra a vontade de uma minoria de 

Estados-Membros; rejeita, por isso, 

qualquer tentativa de acabar com o 

princípio da unanimidade na decisão 

sobre o QFP; 

Or. pt 

[Rejeitada. PS, PSD, CDS e PAN votaram contra; PCP e BE votaram a favor.] 

 

 

 


