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11.4.2018 A8-0137/10 

Alteração  10 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Considerando que, neste contexto, 

a correção da taxa de erro se deve aplicar 

apenas aos elementos auditados e NÃO à 

totalidade do orçamento, dado que as 

próprias correções APENAS foram feitas 

aos elementos auditados; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/11 

Alteração  11 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Congratula-se com o facto de o 

Tribunal ter emitido um parecer sem 

reservas quanto à fiabilidade das contas 

para 2016, tal como tem feito desde 2007, 

e de o Tribunal ter concluído que a 

receita estava isenta de erros materiais em 

2016; regista com satisfação que as 

autorizações subjacentes às contas do 

exercício encerrado em 31 de dezembro de 

2016 eram, em todos os aspetos 

materialmente relevantes, legais e 

regulares; 

17. Lamenta o facto de o Tribunal ter 

emitido um parecer sem reservas quanto à 

fiabilidade das contas para 2016, tal como 

tem feito desde 2007, causando confusão 

aos cidadãos quanto à questão de saber se 

o importante orçamento da UE está ou 

não conforme com orientações em 

matéria de taxa de erro admissível, o que, 

uma vez mais, não é o caso; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Alteração  12 

Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 22 

 

Proposta de resolução Alteração 

22. Verifica com satisfação que, pela 

primeira vez em 23 anos, o Tribunal emitiu 

uma opinião com reservas (e não uma 

opinião adversa) sobre a legalidade e a 

regularidade dos pagamentos subjacentes 

às contas, o que significa que, segundo o 

Tribunal, houve uma melhoria significativa 

na gestão das finanças da União e que o 

erro material está nomeadamente limitado 

às despesas baseadas em reembolsos, que 

representam cerca de metade dos 

pagamentos auditados; 

22. Lamenta que, pela primeira vez em 

23 anos, o Tribunal tenha emitido uma 

opinião com reservas (e não uma opinião 

adversa) sobre a legalidade e a 

regularidade dos pagamentos subjacentes 

às contas, o que significa que, segundo o 

Tribunal, houve uma melhoria significativa 

na gestão das finanças da União e que o 

erro material está nomeadamente limitado 

às despesas baseadas em reembolsos, que 

representam cerca de metade dos 

pagamentos auditados; considerando que 

esta conclusão resultou do pressuposto 

errado de que a correção da taxa de erro, 

que foi feita APENAS aos elementos 

auditados, foi reproduzida em todo o 

orçamento, o que, manifestamente, não 

foi o caso (ver n.º 24); 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Alteração  13 

Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 94 

 

Proposta de resolução Alteração 

94. Observa que os dados do RNB 

comunicados pela Irlanda aumentaram 

muito significativamente em 2015 devido à 

transferência de ativos de I&D para o país 

por parte de empresas multinacionais; 

94. Observa que os dados do RNB 

comunicados pela Irlanda aumentaram 

muito significativamente em 2015 devido à 

transferência de ativos de I&D para o país, 

com o aumento consequente das 

contribuições da Irlanda, o que cumpre 

examinar, tendo em vista a concessão de 

uma redução à Irlanda para 2016; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Alteração  14 

Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 99 – alínea c) 

 

Proposta de resolução Alteração 

c) analise, em cooperação com os 

Estados-Membros, todas as implicações 

potenciais das atividades multinacionais 

sobre a estimativa do RNB e lhes forneça 

orientações sobre a forma de abordar estas 

atividades quando compilam as contas 

nacionais; 

c) analise, em cooperação com os 

Estados-Membros, todas as implicações 

potenciais das atividades multinacionais 

sobre a estimativa do RNB e lhes forneça 

orientações sobre a forma de abordar estas 

atividades quando compilam as contas 

nacionais; conceda reduções, se for caso 

disso, aos países afetados pelas atividades 

destas empresas multinacionais; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/15 

Alteração  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 175 – parte introdutória 

 

Proposta de resolução Alteração 

175. Saúda, neste contexto: 175. Faz notar, neste contexto: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Alteração  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 176 

 

Proposta de resolução Alteração 

176. Lamenta, por outro lado que: Suprimido 

a) os projetos do metro em Atenas 

(extensão da linha 3 até ao Pireu) e 

Salónica (linha de base) tenham registado 

grandes atrasos que implicaram a sua 

integração gradual no período de 

programação de 2014-2020; 

 

b) alguns projetos fundamentais nos 

setores ferroviário, digital e da energia 

tenham sido cancelados ou adiados, e 

que, consequentemente, tenham sido 

integrados gradualmente no período de 

programação de 2014-2020 ou para ele 

transferidos na totalidade; 

 

c) uma grande parte das 

infraestruturas de gestão das águas 

residuais e dos resíduos sólidos continue 

por completar; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Alteração  17 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Marina Albiol 

Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 216 

 

Proposta de resolução Alteração 

216. Regista que cerca de 72% da ajuda 

se destina a explorações com áreas entre 5 

e 250 hectares, que normalmente são 

empresas familiares; 

Suprimido 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/18 

Alteração  18 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy, 

Marina Albiol Guzmán 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 219 

 

Proposta de resolução Alteração 

219. Considera que as explorações 

agrícolas de maior dimensão não precisam 

necessariamente do mesmo nível de apoio 

de estabilização dos rendimentos agrícolas 

que as explorações agrícolas mais 

pequenas em tempos de volatilidade dos 

rendimentos, uma vez que as primeiras 

podem beneficiar de economias de escala 

que as tornam, provavelmente, mais 

resilientes; 

219. Considera que as explorações 

agrícolas de maior dimensão não precisam 

necessariamente do mesmo nível de apoio 

de estabilização dos rendimentos agrícolas 

que as explorações agrícolas mais 

pequenas em tempos de volatilidade dos 

rendimentos, uma vez que as primeiras 

podem beneficiar de economias de escala 

que as tornam, provavelmente, mais 

resilientes, pelo que recomenda que a 

Comissão disponha de uma escala 

degressiva para corrigir este desequilíbrio, 

diminuindo as subvenções à medida que 

as explorações aumentam; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Alteração  19 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso 

Permuy, Marina Albiol Guzmán, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da União Europeia – Comissão e agências de execução 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 292-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 292-A. Recorda a promessa do Presidente 

da Comissão, Jean-Claude Juncker, à 

Provedora de Justiça Europeia, de acordo 

com a qual o ex-presidente da Comissão, 

José Manuel Barroso, só seria recebido 

na qualidade de representante de 

interesses; recorda o parecer do Comité 

de Ética Ad hoc sobre o novo emprego de 

José Manuel Barroso, conselheiro da 

Goldman Sachs, de que tal só seria 

conciliável se José Manuel Barroso se 

comprometesse a não representar os 

interesses da Goldman Sachs; 

Or. en 

 

 


