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12.4.2018 A8-0137/28 

Alteração  28 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Insiste em que, na sequência da 

iniciativa «Orçamento centrado nos 

resultados», o orçamento da União seja 

apresentado de acordo com os objetivos 

políticos da UE no tocante ao QFP; 

recorda, igualmente à luz do QFP 

pós-2020, que o orçamento da União deve 

gerar um verdadeiro orçamento de valor 

acrescentado europeu tendo em vista 

objetivos comuns da União suscetíveis de 

promoverem o desenvolvimento 

económico e social sustentável de toda a 

União, o que os Estados-Membros não 

conseguem alcançar se agirem a título 

individual, pelo que não deve ser 

encarado como uma simples questão de 

balanço líquido ou de benefício de um 

determinado Estado-Membro; 

4. Insiste em que, na sequência da 

iniciativa «Orçamento centrado nos 

resultados», o orçamento da União seja 

apresentado de acordo com os objetivos 

políticos da UE no tocante ao QFP; 

recorda, igualmente à luz do QFP 

pós-2020, que o orçamento da União deve 

gerar um verdadeiro orçamento de valor 

acrescentado europeu tendo em vista 

objetivos comuns da União suscetíveis de 

promoverem o desenvolvimento 

económico e social sustentável de toda a 

União, sem interferir adicionalmente nas 

áreas de competência dos 

Estados-Membros;  

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Alteração  29 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Exorta a Comissão a cumprir o 

objetivo inicial de 20 % de despesas no que 

respeita à integração da ação climática nos 

vários programas de despesas da União; 

10. Exorta a Comissão a cumprir o 

objetivo inicial de 20 % de despesas no que 

respeita à integração da ação climática nos 

vários programas de despesas da União, 

sem que tal justifique despesas adicionais; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Alteração  30 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Insta a Comissão a reforçar a 

transparência do financiamento da 

política de migração, tal como 

recomendado pelo Tribunal no seu 

relatório anual de 2016, e a acompanhar 

ativamente os processos de adjudicação de 

contratos públicos, nomeadamente 

quando têm lugar em situações de 

emergência; 

Suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Alteração  31 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Salienta que não estão disponíveis 

informações suficientes para uma avaliação 

adequada dos instrumentos financeiros, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu 

impacto social e ambiental; salienta que, 

embora os instrumentos financeiros 

possam complementar as subvenções, não 

devem substituí-las; 

21. Salienta que não estão disponíveis 

informações suficientes para uma avaliação 

adequada dos instrumentos financeiros, 

nomeadamente no que diz respeito ao seu 

impacto social e ambiental; salienta que 

tanto os instrumentos financeiros como as 

subvenções devem ser reduzidos; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Alteração  32 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Observa que o impacto do modo de 

gestão no nível de erro é limitado, na 

medida em que o Tribunal deteta o mesmo 

nível de erro estimado em gestão partilhada 

com os Estados-Membros que em relação à 

despesa operacional gerida diretamente 

pela Comissão, isto é, 3,3 %; 

25. Observa que o impacto do modo de 

gestão no nível de erro é limitado, na 

medida em que o Tribunal deteta o mesmo 

nível de erro estimado em gestão partilhada 

com os Estados-Membros que em relação à 

despesa operacional gerida diretamente 

pela Comissão, isto é, 3,3 %; observa que 

tal relativiza o interesse e o valor 

acrescentado da gestão direta da 

Comissão e constitui um argumento a 

favor da atribuição de um papel mais 

importante aos Estados-Membros;  

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Alteração  33 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Salienta que o Tribunal detetou os 

níveis de erro estimados mais elevados na 

despesa relativa ao desenvolvimento rural, 

ao ambiente, à ação climática e às pescas 

(4,9 %), à coesão económica, social e 

territorial (4,8 %) e à competitividade para 

o crescimento e o emprego (4,1 %), ao 

passo que as despesas administrativas 

apresentaram o nível de erro estimado mais 

baixo (0,2 %); 

26. Salienta que o Tribunal detetou os 

níveis de erro estimados mais elevados na 

despesa relativa ao desenvolvimento rural, 

ao ambiente, à ação climática e às pescas 

(4,9 %), à coesão económica, social e 

territorial (4,8 %) e à competitividade para 

o crescimento e o emprego (4,1 %), ao 

passo que as despesas administrativas 

apresentaram o nível de erro estimado mais 

baixo (0,2 %); considera que a distância 

entre a Comissão e o nível operacional 

está, portanto, relacionada com o nível de 

erro estimado, que tende a favorecer os 

intervenientes locais; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Alteração  34 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Lamenta que a exposição financeira 

global do orçamento da UE tenha 

aumentado, incluindo importantes passivos 

a longo prazo, garantias e obrigações 

legais, o que implica que deve ser 

realizada no futuro uma gestão cuidadosa; 

52. Lamenta que a exposição financeira 

global do orçamento da UE tenha 

aumentado, incluindo importantes passivos 

a longo prazo, garantias e obrigações 

legais, o que implica que devem ser 

realizadas no futuro uma gestão e 

economia cuidadosas; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Alteração  35 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 53 

 

Proposta de resolução Alteração 

53. Relembra que a União recorre cada 

vez mais a instrumentos financeiros e 

lamenta que a criação do FEIE estabeleça 

novos mecanismos de governação com um 

nível de controlo público que continua a 

ser insatisfatório, exigindo, por isso, uma 

vigilância mais atenta por parte do 

Parlamento; salienta que qualquer proposta 

legislativa deve melhorar 

significativamente a cobertura geográfica 

do FEIE; recorda que o FEIE deve 

permanecer um instrumento adicional 

para relançamento dos investimentos e a 

política de coesão deve continuar a ser 

uma política de investimento da União; 
observa, no entanto, a execução bem-

sucedida e o elevado montante de capital 

privado mobilizado pelo fundo e reconhece 

os outros melhoramentos em matéria de 

transparência acordados durante as 

negociações relativas ao prolongamento da 

vigência do FEIE, designado por FEIE 2.0; 

exorta o Tribunal a reforçar a sua 

panorâmica sobre a fase de planeamento e 

utilização dos FEEI; 

53. Relembra que a União recorre cada 

vez mais a instrumentos financeiros e 

lamenta que a criação do FEIE estabeleça 

novos mecanismos de governação com um 

nível de controlo público que continua a 

ser insatisfatório, exigindo, por isso, uma 

vigilância mais atenta por parte do 

Parlamento; salienta que qualquer proposta 

legislativa deve melhorar 

significativamente a cobertura geográfica 

do FEIE; observa a execução bem-sucedida 

e o elevado montante de capital privado 

mobilizado pelo fundo e reconhece os 

outros melhoramentos em matéria de 

transparência acordados durante as 

negociações relativas ao prolongamento da 

vigência do FEIE, designado por FEIE 2.0; 

exorta o Tribunal a reforçar a sua 

panorâmica sobre a fase de planeamento e 

utilização dos FEEI; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Alteração  36 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Assinala que, em linha com os 

princípios da política de coesão, os fundos 

da UE constituem uma parte significativa 

da despesa de alguns Estados-Membros e 

que, em particular em nove 

Estados-Membros (Lituânia, Bulgária, 

Letónia, Roménia, Hungria, Polónia, 

Croácia, Estónia e Eslováquia), as 

autorizações por liquidar relativas aos 

Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento (FEEI) representam mais de 

15 % do total das despesas gerais das 

administrações públicas; insta a 

Comissão a elaborar também uma 

campanha publicitária positiva com o 

objetivo de informar mais 

pormenorizadamente os cidadãos destes 

países sobre as vantagens diretas de serem 

Estados-Membros; 

Suprimido 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Alteração  37 

Sophie Montel 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Orçamento geral da UE - Comissão e agências de execução 

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

Proposta de resolução 

N.º 58 

 

Proposta de resolução Alteração 

58. Destaca que o volume dos fundos 

da União e o momento em que são 

recebidos podem ter um impacto 

macroeconómico considerável, 

nomeadamente sobre o investimento, o 

crescimento e o emprego; 

58. Destaca que o volume dos fundos 

da União e o momento em que são 

recebidos podem ter um impacto 

macroeconómico considerável, 

nomeadamente sobre o investimento, o 

crescimento e o emprego, podendo privar 

alguns Estados-Membros de capacidades 

financeiras muito necessárias; 

Or. en 

 

 


