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16.10.2019 A9-0017/1

Alteração 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Recorda que, na sua Resolução, de 
14 de março de 2019, sobre as orientações 
gerais para a preparação do orçamento de 
2020, Secção III – Comissão, o Parlamento 
definiu prioridades políticas claras para o 
orçamento de 2020, que deverão servir de 
ponte para a Europa do futuro e 
proporcionar uma mais-valia europeia; 
reitera o seu firme compromisso para com 
estas prioridades e define a seguinte 
posição para garantir um nível adequado 
de financiamento para a sua 
concretização;

1. Regista que, na sua Resolução, de 
14 de março de 2019, sobre as orientações 
gerais para a preparação do orçamento de 
2020, Secção III – Comissão, o Parlamento 
definiu prioridades políticas claras para o 
orçamento de 2020;
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16.10.2019 A9-0017/2

Alteração 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Salienta o facto de o orçamento da 
União não estar a dar respostas concretas 
às prioridades políticas com que os 
cidadãos se deparam; frisa que os 
Estados-Membros continuam a enfrentar 
inúmeros desafios e está convencido de 
que os cidadãos da União confiam em que 
o orçamento de 2020 seja mais eficiente, 
transparente e baseado no desempenho, 
garantindo reduções concretas das 
despesas administrativas e uma utilização 
eficiente e responsável do dinheiro dos 
contribuintes; sublinha ainda a 
necessidade de avaliar adequadamente 
que fundos poderão ser mais bem geridos 
a nível nacional, a fim de assegurar o 
pleno respeito do princípio de 
subsidiariedade;
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Alteração 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Reitera a opinião do Parlamento de 
que o orçamento de 2020 deve preparar o 
caminho para o Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) 2021-2027 e ser um 
ponto de partida sólido para o lançamento 
da nova geração de políticas e programas 
da União;  recorda, além disso, que 2020 
é o último ano do QFP em vigor e, por 
conseguinte, a última oportunidade para 
a União se aproximar de cumprir os 
compromissos políticos estabelecidos para 
esse período, nomeadamente sobre a 
consecução do objetivo climático da UE e 
a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) das 
Nações Unidas e a concretização do Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais;  salienta, 
neste contexto, que o orçamento da União 
deve avaliar e integrar plenamente o 
impacto das políticas da União em 
matéria de igualdade de género 
(orçamentação sensível ao género), 
promovendo assim a integração da 
perspetiva de género e a igualdade de 
oportunidades;

2. Reitera a opinião do Parlamento de 
que o orçamento de 2020 deve preparar o 
caminho para o Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) 2021-2027;
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Alteração 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Toma nota da posição do Conselho 
sobre o PO, que prevê um corte de 1,51 mil 
milhões de EUR em dotações de 
autorização comparativamente à proposta 
da Comissão; considera que os cortes do 
Conselho vão totalmente ao arrepio das 
prioridades da União, na medida em que 
não se justificam pela capacidade de 
absorção, e que têm por objetivo reverter 
todos os aumentos específicos que o 
Parlamento solicitou e obteve em 
exercícios orçamentais anteriores; decide, 
por conseguinte, como regra geral, repor 
as dotações para o nível do PO em todas 
as rubricas que sofreram um corte pelo 
Conselho, tanto no que toca às despesas 
operacionais como às administrativas, e 
tomar o PO como ponto de partida para 
desenvolver a sua posição;

3. Congratula-se com a posição do 
Conselho sobre o PO, que prevê um corte 
de 1,51 mil milhões de EUR em dotações 
de autorização comparativamente à 
proposta da Comissão, e apela a que seja 
feita uma revisão eficaz das despesas, de 
molde a garantir o máximo possível de 
economias em projetos que, até à data, 
não tenham demonstrado um verdadeiro 
valor acrescentado;
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16.10.2019 A9-0017/5

Alteração 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2020 - todas as secções
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Aprova, de um modo geral, as 
previsões da Comissão no tocante às 
necessidades orçamentais das agências 
descentralizadas; considera, por 
conseguinte, que todos os cortes propostos 
pelo Conselho colocariam em risco o bom 
funcionamento das agências e fariam com 
que estas não estivessem aptas a cumprir 
as tarefas que lhes foram confiadas; 
propõe aumentos específicos do nível de 
dotações das agências que vão ter de 
desempenhar funções adicionais ou que 
são confrontadas com um aumento da sua 
carga de trabalho devido a novos desafios;

11. Solicita uma análise global do 
papel das agências europeias para 
averiguar se as suas tarefas e objetivos 
não poderiam ser levados a cabo pelas 
atuais Direções-Gerais da Comissão 
Europeia ou pelos Estados-Membros, a 
fim de evitar a duplicação de papéis e de 
custos e melhorar a transparência;
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