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13.4.2018 A8-0137/58 

Alteração  58 

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 85 

 

Proposta de resolução Alteração 

85.  Solicita à Comissão que apresente o 

orçamento da União de acordo com os 

objetivos políticos do QFP; 

85.  Solicita à Comissão que apresente o 

orçamento da União de acordo com os 

objetivos políticos dos Tratados, do 

programa Horizonte 2020 e do QFP, bem 

como do pilar europeu dos direitos 

sociais, assinado em 17 de novembro de 

2017; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/59 

Alteração  59 

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 89 

 

Proposta de resolução Alteração 

89. Assinala que, em 2016, as receitas 

afetadas pela reserva quantificada são de 

aproximadamente 517 milhões de EUR, 

contra um montante total de 20,1 mil 

milhões de EUR dos recursos próprios 

tradicionais: representando 2,5 % dos 

recursos próprios tradicionais ou 0,38 % 

dos recursos totais; solicita à Comissão que 

forneça informações precisas sobre este 

caso de fraude, que afeta indiretamente a 

base do imposto sobre o valor acrescentado 

de alguns Estados-Membros, e por 

conseguinte os recursos relacionados com 

o IVA, bem como a ponderação pela 

Comissão ligada ao Rendimento Nacional 

Bruto; 

89. Assinala que, em 2016, as receitas 

afetadas pela reserva quantificada são de 

aproximadamente 517 milhões de EUR, 

contra um montante total de 20,1 mil 

milhões de EUR dos recursos próprios 

tradicionais: representando 2,5 % dos 

recursos próprios tradicionais ou 0,38 % 

dos recursos totais; solicita à Comissão que 

forneça informações precisas sobre este 

caso de fraude, que afeta indiretamente a 

base do imposto sobre o valor acrescentado 

de alguns Estados-Membros, e por 

conseguinte os recursos relacionados com 

o IVA, bem como a ponderação pela 

Comissão ligada ao Rendimento Nacional 

Bruto; insta a Comissão a desenvolver um 

plano de ação destinado a garantir a 

aplicação integral e atempada do 

regulamento sobre o IVA em todos os 

Estados-Membros, a fim de consolidar 

esta fonte de recursos próprios da União; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/60 

Alteração  60 

 

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 103 

 

Proposta de resolução Alteração 

103. Assinala que, se a Comissão ou os 

auditores independentes tivessem utilizado 

devidamente todas as informações ao seu 

dispor, o nível de erro estimado para este 

capítulo teria sido inferior em 1,2 %; 

103. Assinala que, se a Comissão ou os 

auditores independentes tivessem utilizado 

devidamente todas as informações ao seu 

dispor, o nível de erro estimado para este 

capítulo teria sido inferior em 2,9 %; 

Or. es 



 

AM\1150987PT.docx  PE618.415v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

13.4.2018 A8-0137/61 

Alteração  61 

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 133 

 

Proposta de resolução Alteração 

133. Congratula-se com o facto de a DG 

REGIO, em resposta às perguntas 

formuladas pelo Parlamento, ter 

apresentado em pormenor as suas 

recomendações específicas por país; 

133. Congratula-se com o facto de a DG 

REGIO, em resposta às perguntas 

formuladas pelo Parlamento, ter 

apresentado em pormenor as suas 

recomendações específicas por país; 

observa, no entanto, que os relatórios 

anuais de atividades não são concebidos 

para apresentar relatórios 

pormenorizados sobre a execução das 

recomendações específicas por país, 

segundo a resposta do Comissário 

Oettinger à carta do relator; 

Or. es 



 

AM\1150987PT.docx  PE618.415v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

13.4.2018 A8-0137/62 

Alteração  62 

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 134 

 

Proposta de resolução Alteração 

134. Está ciente de que algumas 

disposições do Regulamento Financeiro 

revisto sobre a política de coesão devem 

entrar em vigor com efeitos retroativos; 

134. Está ciente de que algumas 

disposições do Regulamento Financeiro 

revisto sobre a política de coesão devem 

entrar em vigor com efeitos retroativos; 

congratula-se com o acordo alcançado, 

em dezembro de 2017, pelo qual essa 

aplicação retroativa garante segurança 

jurídica para todos os intervenientes e é 

acompanhada de perto pelo Parlamento, 

pela Comissão e pelo Conselho; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/63 

Alteração  63 

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 135 

 

Proposta de resolução Alteração 

135. Receia que essas alterações possam 

tornar-se fonte de erros adicionais, uma vez 

que os programas e os projetos foram 

selecionados com base numa 

regulamentação que entrou em vigor em 1 

de janeiro de 2014; 

Suprimido  

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/64 

Alteração  64 

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 136 

 

Proposta de resolução Alteração 

136. Observa que o Tribunal emitiu, pela 

primeira vez, um parecer com reservas 

sobre a legalidade e a regularidade dos 

pagamentos subjacentes às contas; salienta 

que os regimes de reembolso continuam a 

ser mais propensos a erros do que os 

regimes baseados em direitos; realça, não 

obstante, que os dados registados no 

âmbito da categoria «Coesão económica, 

social e territorial» não sofreram 

alterações substanciais em comparação 

com o ano anterior; 

136. Observa com satisfação que o 

Tribunal emitiu, pela primeira vez, um 

parecer com reservas, e não negativo, 

sobre a legalidade e a regularidade dos 

pagamentos subjacentes às contas; salienta 

que os regimes de reembolso continuam a 

ser mais propensos a erros do que os 

regimes baseados em direitos; 

congratula-se com o facto de os dados 

registados no âmbito da categoria «Coesão 

económica, social e territorial» seguirem a 

tendência de melhoria registada no ano 

anterior (de 5,2 % em 2015 para 4,8 % em 

2016); 

Or. es 

 

 


