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22.4.2015 A8-0101/25 

Alteração  25 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 179 

 

Proposta de resolução Alteração 

179. Lamenta que os deficientes controlos 

de primeiro nível efetuados pelos sistemas 

nacionais de gestão e de controlo 

continuam a ser a principal fonte de 

erros; manifesta-se seriamente 

preocupado com o facto de os 

Estados-Membros parecerem ser menos 

escrupulosos ao gastarem as verbas da 

União do que ao despenderem os seus 

orçamentos nacionais, tendo em conta 

que têm uma importante responsabilidade 

no que respeita à execução correta e em 

conformidade com a lei do orçamento da 

União quando são responsáveis pela 

gestão dos fundos da União; observa que 

os seguintes programas patentearam 

notórias deficiências sistémicas: Polónia, 

Espanha (Castela e Leão), Roménia, 

Portugal, Itália (Sicília), Alemanha 

("Bund"), Alemanha (Turíngia), 

República Checa e Hungria; assinala, 

para além disso, que as auditorias 

temáticas da Comissão revelaram 

insuficiências nos sistemas de gestão e de 

controlo dos programas operacionais nos 

casos da Irlanda (Investimento em Capital 

Humano), Eslováquia (Educação) e 

Espanha (Comunidade Valenciana); 

179. Toma nota das observações do 

Tribunal de Contas sobre os principais 

riscos para a regularidade das despesas 

neste domínio de intervenção, tais como 

os riscos associados à natureza intangível 

dos investimentos em capital humano, à 

diversidade das atividades e à participação 

de múltiplos parceiros, muitas vezes de 

pequena escala, na aplicação dos 

projetos; congratula-se com a utilização 

de opções de custos simplificadas que 

reduzem os encargos administrativos 

impostos aos beneficiários e a hipótese de 

erro por parte dos Estados-Membros; 

solicita à Comissão que incentive os 

Estados-Membros a não aplicarem aos 

projetos do FSE regras mais exigentes do 

que as que aplicam aos projetos 

financiados a nível nacional; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/26 

Alteração  26 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

Subtítulo que precede o n.º 235 

 

Proposta de resolução Alteração 

Possível desvio de fundos da ajuda 

humanitária e da ajuda ao desenvolvimento 

da UE 

Fundos da ajuda humanitária e da ajuda ao 

desenvolvimento da UE 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/27 

Alteração  27 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Enrique Guerrero Salom, Norbert Neuser 

em nome do Grupo S&D 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Ivo Vajgl 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 235 

 

Proposta de resolução Alteração 

235. Toma nota do facto de que o OLAF 

ter elaborado um relatório sobre a ajuda 

humanitária concedida ao campo de 

refugiados sarauís de Tindouf, na Argélia 

(OF 2003/526); insta a Comissão a 

clarificar as medidas adotadas em 

resposta às conclusões desse relatório; 

observa que, de acordo com o relatório de 

inquérito do ACNUR
1
, a ausência de 

registo de uma população de refugiados 

durante um período tão prolongado (ou 

seja, quase 30 anos após a sua chegada) 

constitui «uma situação anormal e única 

na história do ACNUR»; insta a 

Comissão a assegurar que as pessoas 

argelinas ou sarauís acusadas pelo 

relatório do OLAF deixaram de ter acesso 

às ajudas financiadas pelos contribuintes 

da União; exorta a Comissão a reavaliar e 

a adaptar o apoio da União às 

necessidades reais da população em causa 

e a assegurar que os interesses e as 

necessidades dos refugiados não serão 

prejudicados, uma vez que são eles os 

mais vulneráveis a eventuais 

irregularidades; 

235. Saúda as medidas de 

acompanhamento e controlo tomadas pela 

Comissão em resultado das investigações 

do OLAF sobre o desvio da ajuda no 

campo de refugiados de Tindouf, na 

Argélia (relatório OF/2003/0521); 

congratula-se, a este respeito, com as 

estimativas realizadas pelo ISPRA a fim 

de determinar de forma realista o número 

de beneficiários da ajuda; observa que, ao 

fornecer ajuda alimentar, a Comissão 

deve ter em conta o apelo urgente do 

Conselho de Segurança da ONU para que 

seja concedido um financiamento 

adicional à ajuda alimentar
1
, bem como 

os alertas por parte do PAM para as 

graves insuficiências na distribuição de 

ajuda alimentar a partir de julho de 2015, 

e partilha das preocupações relativamente 

às consequências da insegurança 

alimentar para a estabilidade da região; 

considera essencial não misturar questões 

altamente politizadas com um caso 

resolvido de desvio de ajudas, colocando 

em risco a ajuda alimentar destinada a 

pessoas necessitadas, e apela a todas as 

partes para que abordem todas as 

questões de forma direta e separadas 
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umas das outras;  

1
 S/2015/246, n.º 77. 

__________________  

1
Gabinete do Inspetor-Geral ACNUR, 

Relatório de Inquérito INQ/04/005, 

Genebra, 12 de maio de 2005. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/28 

Alteração  28 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 275 

 

Proposta de resolução Alteração 

275. Salienta que o Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho
1
, em vigor desde 1 

de outubro de 2013, obriga o OLAF a 

garantir o funcionamento independente do 

secretariado do Comité de Fiscalização 

(considerando 40 do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 883/2013 do Conselho); não 

tem conhecimento, nesta fase, das 

medidas tomadas para pôr em prática esta 

obrigação legal; insta a Comissão 

Europeia a tomar medidas imediatas para 

resolver a situação; 

275. Salienta que o Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 883/2013 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, em vigor desde 1 

de outubro de 2013, obriga o OLAF a 

garantir o funcionamento independente do 

secretariado do Comité de Fiscalização 

(considerando 40 do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 883/2013 do Conselho); 

solicita ao OLAF, a este respeito, que 

avalie a situação no contexto da avaliação 

do Regulamento n.º 883/2013, prevista 

para 2 de outubro de 2017; 

__________________  

1
1 Regulamento (UE, Euratom) 

n.º 883/2013 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de setembro de 2013, 

relativo aos inquéritos efetuados pelo 

Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(OLAF) e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 1073/1999 do Parlamento 

Europeu e do Conselho e o Regulamento 

(Euratom) n.º 1074/1999 do Conselho (JO 

L 248 de 18.9.2013, p. 1). 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/29 

Alteração  29 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 47-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 47-A. Considera fundamental promover a 

plena transparência na utilização dos 

fundos estruturais através da publicação 

da documentação contabilística relativa 

aos projetos apoiados; insta a Comissão a 

reforçar a competitividade e a 

transparência dos procedimentos de 

participação nos concursos regionais para 

evitar o favorecimento do clientelismo no 

acesso ao financiamento europeu; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/30 

Alteração  30 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 53-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 53-A. Relembra que a corrupção é 

gravemente prejudicial para os fundos 

europeus; está preocupado com os dados 

que revelam que alguns 

Estados-Membros são particularmente 

afetados por este fenómeno e chama a 

atenção, a este respeito, para a 

«Recomendação de Recomendação do 

Conselho relativa ao Programa Nacional 

de Reformas da Itália para 2013 e à 

emissão de um parecer do Conselho sobre 

o Programa de Estabilidade da Itália para 

2012-2017»
1
; pede à Comissão que 

apresente uma proposta destinada a 

reforçar as leis anticorrupção na UE; 

1
 COM(2013)0362 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/31 

Alteração  31 

Marco Valli, Marco Zanni 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 286-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 286-A. Insiste no facto de o atual regime 

de remuneração dos funcionários divergir 

de forma injustificável dos salários do 

setor privado; considera necessário 

proceder a uma reforma que restabeleça 

um equilíbrio entre o grau na 

administração europeia e os salários 

reais; 

Or. en 

 

 


