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16.10.2019 A9-0017/24

Alteração 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 4

Proposta de resolução Alteração

4. Está firmemente convicto de que é 
imperativo enfrentar o desafio climático e 
proteger o ambiente de forma a estimular o 
emprego, a criar novos empregos, a 
reforçar a competitividade, a promover o 
desenvolvimento sustentável e a garantir a 
prosperidade social;  sublinha o papel 
fundamental das novas tecnologias e das 
tecnologias emergentes na consecução 
desse objetivo; salienta a necessidade de a 
União dar o exemplo e inspirar os outros 
países a investir mais em despesas 
relacionadas com o clima; congratula-se 
com os fortes apelos à ação dos líderes da 
União na recente Cimeira das Nações 
Unidas sobre as alterações climáticas e os 
compromissos recentemente assumidos por 
vários Estados-Membros no sentido de 
aumentar a despesa em domínios como a 
eficiência energética, as energias 
renováveis e as infraestruturas sustentáveis 
de transportes e de energia; considera que 
essas declarações devem ser acompanhadas 
de ações concretas por parte dos Estados-
Membros, nomeadamente ao deliberar no 
seio do Conselho;

4. Está firmemente convicto de que é 
imperativo enfrentar o desafio climático e 
proteger o ambiente de forma a estimular o 
emprego, a criar novos empregos, a 
reforçar a competitividade, a promover o 
desenvolvimento sustentável e a garantir a 
prosperidade social, a promover a 
prosperidade para todos, fomentar o 
crescimento sustentável e dar resposta a 
uma série de necessidades sociais, 
nomeadamente a educação, a saúde e a 
proteção social, em simultâneo com a luta 
contra a pobreza; sublinha o papel 
fundamental das novas tecnologias e das 
tecnologias emergentes na consecução 
desse objetivo; salienta a necessidade de a 
União dar o exemplo e inspirar os outros 
países a investir mais em despesas 
relacionadas com o clima; congratula-se 
com os fortes apelos à ação dos líderes da 
União na recente Cimeira das Nações 
Unidas sobre as alterações climáticas e os 
compromissos recentemente assumidos por 
vários Estados-Membros no sentido de 
aumentar a despesa em domínios como a 
eficiência energética, as energias 
renováveis e as infraestruturas sustentáveis 
de transportes e de energia; considera que 
essas declarações devem ser acompanhadas 
de ações concretas por parte dos Estados-
Membros, nomeadamente ao deliberar no 
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seio do Conselho;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/25

Alteração 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 7

Proposta de resolução Alteração

7. Propõe, por conseguinte, um 
orçamento para 2020 que contribua de 
forma significativa para enfrentar os 
desafios em matéria ambiental e as 
alterações climáticas e que compense, tanto 
quanto possível, o atual atraso na 
consecução do objetivo de 20 % para as 
despesas da União relacionadas com o 
clima no período 2014-2020; propõe um 
reforço significativo de mais de 2 mil 
milhões de EUR em relação aos níveis do 
PO para rubricas orçamentais que integram 
várias rubricas do QFP e, 
predominantemente, na sub-rubrica 1A, 
que dão um contributo elevado para o 
objetivo em matéria de despesas 
relacionadas com o clima; direciona 
criteriosamente esses reforços para rubricas 
orçamentais em que se verifica uma 
excelente taxa de execução e que dispõem 
de capacidade operacional para absorver 
dotações adicionais em 2020;

7. Propõe, por conseguinte, um 
orçamento da União para 2020 que 
contribua de forma significativa para 
enfrentar os desafios em matéria ambiental 
e as alterações climáticas e que compense, 
tanto quanto possível, o atual atraso na 
consecução do objetivo de 50 % das 
despesas da União relacionadas com o 
clima para o final do período 2014-2020; 
propõe um reforço significativo de mais de 
2 mil milhões de EUR em relação aos 
níveis do PO para rubricas orçamentais que 
integram várias rubricas do QFP e, 
predominantemente, na sub-rubrica 1A, 
que dão um contributo elevado para o 
objetivo em matéria de despesas 
relacionadas com o clima; direciona 
criteriosamente esses reforços para rubricas 
orçamentais em que se verifica uma 
excelente taxa de execução e que dispõem 
de capacidade operacional para absorver 
dotações adicionais em 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Alteração 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 10

Proposta de resolução Alteração

10.  Propõe reforços específicos 
suplementares de outras rubricas 
orçamentais relacionadas com as 
prioridades do Parlamento, em áreas como 
as PME, a digitalização, a inteligência 
artificial, a investigação sobre o cancro, a 
cooperação em matéria de segurança e 
justiça, as alfândegas, a migração e a 
política externa, incluindo o 
desenvolvimento e a ajuda humanitária;

10.  Propõe reforços específicos 
suplementares de outras rubricas 
orçamentais relacionadas com as 
prioridades do Parlamento, em áreas como 
as PME, a digitalização, a inteligência 
artificial, a investigação sobre o cancro, a 
cooperação em matéria de segurança e 
justiça, as alfândegas, o desenvolvimento e 
a ajuda humanitária;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Alteração 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Considera que uma luta eficaz 
contra a corrupção e a evasão e elisão 
fiscais praticadas pelas empresas 
multinacionais e os mais ricos permitiria 
devolver aos orçamentos nacionais dos 
Estados-Membros um montante que a 
Comissão estima em um bilião de euros 
por ano; observa que existe um défice real 
de ação por parte da União relativamente 
a esta matéria; sublinha a necessidade 
urgente de criar uma autoridade europeia 
habilitada a combater a fraude e a evasão 
fiscais;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Alteração 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 15

Proposta de resolução Alteração

15. Salienta que o programa Horizonte 
2020 proporciona uma grande mais-valia 
europeia e dá um contributo vital para o 
desenvolvimento de tecnologias ecológicas 
e de inovações respeitadoras do clima e do 
ambiente, para lançar as bases de um 
futuro descarbonizado e apoiar a transição 
para uma economia mais circular; salienta, 
além disso, a importância do programa 
para outros domínios importantes da 
investigação europeia, como a 
digitalização, a inteligência artificial e a 
investigação sobre o cancro;  aumenta, por 
conseguinte, significativamente a dotação 
do programa Horizonte 2020 em relação ao 
nível do PO em 737,8 milhões de EUR em 
dotações de autorização; reconstitui, além 
disso, em conformidade com o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro, a 
totalidade do montante de 280,7 milhões de 
EUR em dotações de autorização 
correspondente à anulação de autorizações 
em 2018, devido à não execução de 
projetos de investigação, em benefício das 
rubricas orçamentais do programa 
Horizonte 2020 mais relevantes para os 
projetos de investigação relacionados com 
o clima, e exorta a Comissão a dar especial 
atenção a uma repartição geográfica 

15. Salienta que o programa Horizonte 
2020 proporciona uma grande mais-valia 
europeia e dá um contributo vital para o 
desenvolvimento de tecnologias ecológicas 
e de inovações respeitadoras do clima e do 
ambiente, para lançar as bases de um 
futuro descarbonizado e reduções nas 
emissões que correspondam aos 
compromissos assumidos no Acordo de 
Paris e para apoiar a transição para uma 
economia mais circular; salienta, além 
disso, a importância do programa para 
outros domínios importantes da 
investigação europeia, como a 
digitalização, a inteligência artificial e a 
investigação sobre o cancro; aumenta, por 
conseguinte, significativamente a dotação 
do programa Horizonte 2020 em relação ao 
nível do PO em 737,8 milhões de EUR em 
dotações de autorização; reconstitui, além 
disso, em conformidade com o artigo 15.º, 
n.º 3, do Regulamento Financeiro, a 
totalidade do montante de 280,7 milhões de 
EUR em dotações de autorização 
correspondente à anulação de autorizações 
em 2018, devido à não execução de 
projetos de investigação, em benefício das 
rubricas orçamentais do programa 
Horizonte 2020 mais relevantes para os 
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equitativa desses fundos; projetos de investigação relacionados com 
o clima, e exorta a Comissão a dar especial 
atenção a uma repartição geográfica 
equitativa desses fundos;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/29

Alteração 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 15-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-A. Exorta a União a redobrar os seus 
esforços para reforçar a coesão e a 
convergência social na Europa; propõe 
que o orçamento do Fundo Social 
Europeu, nomeadamente o Fundo de 
Auxílio Europeu às Pessoas mais 
Carenciadas (FEAD), seja duplicado a 
fim de vencer a pobreza na Europa;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Alteração 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 15-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

15-B. Considera que devem ser previstos 
recursos suficientes no orçamento da 
União para a consecução da coesão 
económica, social e territorial nas regiões 
ultraperiféricas da União, bem como para 
as medidas específicas nessas regiões 
previstas no artigo 349.º do TFUE, em 
conformidade com os objetivos e 
princípios estabelecidos na Comunicação 
da Comissão de 24 de outubro de 2017 
sobre «Uma parceria estratégica 
reforçada e renovada com as regiões 
ultraperiféricas da UE»;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Alteração 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Propõe, na sequência do acordo 
sobre a nomeação da nova Procuradora 
Europeia, dotar o seu gabinete de 
importantes meios financeiros e de 
pessoal para que a Procuradoria 
Europeia esteja plenamente operacional 
aquando do seu início de funções em 
2020;

Or. en



AM\1190883PT.docx PE637.857v01-00

PT Unida na diversidade PT

16.10.2019 A9-0017/32

Alteração 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 40-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

40-A. Propõe um aumento significativo 
da rubrica «Desenvolvimento humano», 
que deve visar a compensação da recente 
decisão dos EUA de reduzir o 
financiamento para o desenvolvimento 
global, em particular para as ONG que 
trabalham no domínio da saúde 
reprodutiva;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Alteração 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

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 56 – alínea c)

Proposta de resolução Alteração

c) Quanto ao Provedor de Justiça 
Europeu, acrescentar dois lugares AD em 
relação ao orçamento para 2020 e efetuar  
pequenos cortes em três rubricas 
orçamentais, para compensar os 
montantes repostos em duas outras 
rubricas orçamentais;

c) Quanto ao Provedor de Justiça 
Europeu, acrescentar dois lugares AD em 
relação ao orçamento para 2020;

Or. en


