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13.4.2018 A8-0137/51 

Alteração  51 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

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 dos Tratados, do Horizonte 2020 

e do QFP da União, assim como com o 

«Pilar Europeu dos Direitos Sociais» 

proclamado em 17 de novembro de 2017; 

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; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/52 

Alteração  52 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Insta a Comissão a acelerar a 

execução dos programas da política de 

coesão e dos pagamentos conexos, com 

vista a reduzir a duração do período de 

implementação, numa primeira fase, para o 

ano n +2; 

9. Insta a Comissão a acelerar a 

execução dos programas da política de 

coesão e dos pagamentos conexos, com 

vista a reduzir a duração do período de 

implementação, numa primeira fase, para o 

ano n +2, sempre que tal não prejudique o 

grau de absorção e execução das políticas 

da União; neste sentido, insta 

veementemente a Comissão e os 

Estados-Membros a acelerarem, tanto 

quanto possível, a adoção do QFP 

pós-2020, e compromete-se a cooperar na 

prossecução deste objetivo; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Alteração  53 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

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; 

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, a fim de que as 

necessidades e exigências das pessoas 

migrantes e refugiadas, bem como das 

ONG e administrações públicas 

encarregadas do acolhimento na União, 

sejam devidamente satisfeitas, e supridas 

as respetivas necessidades de 

financiamento; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/54 

Alteração  54 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

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, perante a convicção 

de longa data de que a gestão repartida 

originava mais erros do que a gestão 

direta, o impacto do modo de gestão 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 %; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Alteração  55 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

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 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Salienta que a Comissão conclui no 

seu RAGE que a despesa é afetada por um 

nível de erro significativo, dado que a taxa 

de erro média global da Comissão está 

estimada entre 2,1 % e 2,6 % (entre 2,3 % 

e 3,1 % em 2015) das despesas pertinentes 

e o montante global em risco no pagamento 

está estimado entre 2,9 e 3,6 mil milhões 

de EUR (entre 3,3 e 4,5 mil milhões de 

EUR em 2015); 

34. Salienta que a Comissão conclui, 

no seu RAGE de 2016, que a despesa 

afetada por um nível de erro significativo 

diminuiu, dado que a taxa de erro média 

global da Comissão está estimada entre 2,1 

% e 2,6 % (entre 2,3 % e 3,1 % em 2015) 

das despesas pertinentes e o montante 

global em risco no pagamento está 

estimado entre 2,9 e 3,6 mil milhões de 

EUR (entre 3,3 e 4,5 mil milhões de EUR 

em 2015); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Alteração  56 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

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 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Salienta que, dado que os erros 

podem ser corrigidos mais de 10 anos após 

a sua ocorrência, é artificial basear o 

impacto estimado de futuras correções nas 

correções registadas nos últimos seis anos; 

41. Salienta que, devido à 

especificidade da programação 

plurianual, e dado que os erros podem ser 

corrigidos mais de 10 anos após a sua 

ocorrência, é artificial e redutor basear o 

impacto estimado de futuras correções nas 

correções registadas nos últimos seis anos; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Alteração  57 

Inés Ayala Sender 

em nome do Grupo S&D 

 

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 70-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 N.º 70-A (novo) Solicita à Comissão 

que consulte representantes do mundo 

académico para definir indicadores de 

rendimento adequados e necessários para 

efetuar medições no âmbito da iniciativa 

«Orçamento centrado nos resultados» 

(BFOR em inglês) e poder dar prioridade 

ao investimento em bens públicos para 

dar resposta às preocupações dos 

cidadãos;  

  

Or. es 

 

 


