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21.3.2019 A8-0088/21

Alteração 21
Markus Ferber
em nome do Grupo PPE
Pervenche Berès
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Quitação 2017: relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 
relativa ao exercício de 2017
2018/2219(DEC)

Proposta de resolução
N.º 200

Proposta de resolução Alteração

200. Manifesta grande preocupação 
com a total divergência de opiniões entre 
o Tribunal e a Comissão quanto ao facto 
de esta última ter aplicado corretamente 
as disposições sobre a vertente preventiva, 
com vista a alcançar os objetivos a médio 
prazo exigidos; esta total falta de 
entendimento comum entre as 
duas instituições quanto à questão central 
de determinar se a Comissão aplicou 
corretamente a vertente preventiva do 
PEC constitui um indicador importante 
da existência de diferenças substanciais, 
por um lado, no que respeita à adequação 
dos textos propriamente ditos dos atos 
jurídicos que regem atualmente a 
execução do PEC e, por outro, no que se 
refere às considerações e aos critérios 
com base nos quais se avalia se tais atos 
são aplicados na prática;

Suprimido

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/22

Alteração 22
Markus Ferber
em nome do Grupo PPE

Relatório A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Quitação 2017: relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 
relativa ao exercício de 2017
2018/2219(DEC)

Proposta de resolução
N.º 201

Proposta de resolução Alteração

201. Entende que as conclusões do 
Tribunal, segundo as quais a Comissão, 
através das suas ações, não assegurou o 
cumprimento do objetivo principal do 
Regulamento (CE) n.º 1466/971, podem 
considerar-se justificadas com base numa 
interpretação estritamente literal das suas 
disposições; considera, no entanto, que a 
Comissão teve motivos suficientes para 
ser flexível na aplicação das disposições 
pertinentes desse regulamento, à luz das 
condições económicas e dos pedidos de 
relançamento do crescimento e de 
aumento do emprego;

Suprimido

_________________
1 Regulamento (CE) n.º 1466/97 do Conselho de 7 
de julho de 1997 relativo ao reforço da supervisão 
das situações orçamentais e à supervisão e 
coordenação das políticas económicas (JO L 209 
de 2.8.1997, p. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/23

Alteração 23
Markus Ferber
em nome do Grupo PPE
Pervenche Berès
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Quitação 2017: relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 
relativa ao exercício de 2017
2018/2219(DEC)

Proposta de resolução
N.º 202

Proposta de resolução Alteração

202. Entende, além disso, que o 
aumento da complexidade das disposições 
do PEC durante a última década de 
execução exige uma revisão exaustiva dos 
respetivos atos jurídicos, bem como a sua 
interpretação à luz da experiência 
adquirida e da evolução real da economia 
europeia e mundial, caracterizada por um 
crescimento tímido e uma agudização das 
desigualdades e da incerteza;

Suprimido

Or. en
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21.3.2019 A8-0088/24

Alteração 24
Markus Ferber
em nome do Grupo PPE
Pervenche Berès
em nome do Grupo S&D

Relatório A8-0088/2019
Inés Ayala Sender
Quitação 2017: relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 
relativa ao exercício de 2017
2018/2219(DEC)

Proposta de resolução
N.º 203

Proposta de resolução Alteração

203. Considera que tal revisão deve ter 
plenamente em conta as exigências 
relacionadas com a aplicação prática dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
para 2030 e, nomeadamente, ponderar se 
será conveniente substituir o atual PEC, 
baseado no paradigma da austeridade 
orçamental, por um PEC alternativo que 
proporcione a complementaridade, o 
reforço mútuo e o equilíbrio necessários 
entre os objetivos de prudência 
orçamental e os de sustentabilidade, 
evitando, assim, a necessidade de alargar 
a aplicação das regras para além dos seus 
limites, bem como os subsequentes 
conflitos de opinião e avaliação 
relativamente à coerência e à justificação 
das políticas;

Suprimido

Or. en


