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Alteração 17
Sabine Lösing

Projeto de Acordo
Parte I - n.º 10 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

10. A Reserva para Ajudas de Emergência 
destina-se a permitir responder 
rapidamente às necessidades de ajuda 
específicas de países terceiros na sequência 
de acontecimentos que não podiam ser 
previstos aquando da elaboração do 
orçamento,  primeiramente para ações 
humanitárias, mas também para a gestão 
de crises civis e para a proteção civil, bem 
como para gerir situações de grande 
pressão resultante dos fluxos migratórios 
nas fronteiras externas da União, quando 
as circunstâncias assim o exijam. 

10. A Reserva para Ajudas de Emergência 
destina-se a permitir responder 
rapidamente às necessidades de ajuda 
específicas de países terceiros na sequência 
de acontecimentos que não podiam ser 
previstos aquando da elaboração do 
orçamento,  exclusivamente para ações 
humanitárias e proteção civil,

Or. de

Alteração 18
Anneli Jäätteenmäki

Projeto de Acordo
Parte I - n.º 10 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Reserva para Ajudas de Emergência 
destina-se a permitir responder 
rapidamente às necessidades de ajuda 
específicas de países terceiros na sequência 
de acontecimentos que não podiam ser 
previstos aquando da elaboração do 
orçamento, primeiramente para ações 
humanitárias, mas também para a gestão de 
crises civis e para a proteção civil, bem 
como para gerir situações de grande 
pressão resultante dos fluxos migratórios 
nas fronteiras externas da União, quando as 
circunstâncias assim o exijam. 

A Reserva para Ajudas de Emergência 
destina-se a permitir responder 
rapidamente às necessidades de ajuda 
específicas de países terceiros na sequência 
de acontecimentos que não podiam ser 
previstos aquando da elaboração do 
orçamento,  primeiramente para ações 
humanitárias, mas também para a gestão de 
crises civis e para a proteção civil, bem 
como para gerir situações de grande 
pressão resultante dos fluxos migratórios 
nas fronteiras externas da União, quando as 
circunstâncias assim o exijam; além disso, 
em tais casos, a ajuda também deve ser 
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concentrada nos países terceiros.

Or. fi

Alteração 19
Nadezhda Neynsky

Projeto de Acordo 
Parte I - n.º 10 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O valor anual da Reserva é fixado em 350 
milhões de EUR (a preços de 2011) e pode 
ser usada até ao ano n+1 em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro. A Reserva é inscrita no 
orçamento geral da União Europeia, a 
título de provisão. A parte do valor anual 
resultante dos exercícios anteriores será 
utilizada em primeiro lugar, por ordem de 
antiguidade. A parte do valor anual do 
ano n que não for utilizada no ano n+1 é 
anulada.

O valor anual da Reserva é fixado em 350 
milhões de EUR (a preços de 2011). O 
montante do valor anual do ano n que 
não é utilizado pode ser usado ao longo de 
todo o período do Quadro Financeiro 
Plurianual. A Reserva é inscrita no 
orçamento geral da União Europeia, a 
título de provisão. A parte do valor anual 
resultante dos exercícios anteriores será 
utilizada em primeiro lugar, por ordem de 
antiguidade.

Or. en

Alteração 20
Sabine Lösing

Projeto de Acordo
Parte I - n.º 13 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

13. O Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização destina-se a prestar apoio 
adicional aos trabalhadores que sofrem as 
consequências de importantes mudanças 
estruturais nos padrões do comércio 
mundial para os ajudar na reintegração no 
mercado de trabalho, bem como aos 
agricultores afetados pelos efeitos da 
globalização.

13. O Fundo Europeu de Ajustamento à 
Globalização destina-se a prestar apoio 
adicional aos trabalhadores, sobretudo 
jovens e mulheres, que sofrem as 
consequências de importantes mudanças 
estruturais nos padrões do comércio 
mundial e são despedidos na sequência 
destas mudanças para os ajudar na 
reintegração no mercado de trabalho, bem 
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como aos agricultores afetados pelos 
efeitos da globalização.

Or. de

Alteração 21
Sabine Lösing

Projeto de Acordo 
Parte I - n.º 14 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

14. A Reserva para crises no setor agrícola 
destina-se a prestar apoio adicional ao setor 
em caso de crises graves que afetem a 
produção agrícola ou a distribuição, nos 
casos em que não possa ser financiado 
dentro do limite máximo disponível da 
rubrica 2.

14. A Reserva para crises no setor agrícola 
destina-se a prestar apoio adicional ao setor 
em caso de crises graves que afetem a 
produção agrícola, nos casos em que não 
possa ser financiado dentro do limite 
máximo disponível da rubrica 2.

Or. de

Alteração 22
Sabine Lösing

Projeto de Acordo 
Parte II - n.º 19 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão compromete-se a manter o 
Parlamento Europeu regularmente 
informado acerca da preparação e do 
desenrolar das negociações, incluindo as 
respetivas implicações orçamentais.

A Comissão compromete-se a manter o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
regularmente informados acerca da 
preparação e do desenrolar das 
negociações, incluindo as respetivas 
implicações orçamentais.

Or. de

Alteração 23
Sabine Lösing
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Projeto de Acordo
Parte II - n.º 21 - parágrafo 1 - travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– pelo Parlamento Europeu: as mesas das 
duas Comissões competentes,

– pelo Parlamento Europeu: as mesas das 
duas Comissões competentes, bem como 
um membro de cada grupo político 
representado no Parlamento Europeu,

Or. de

Alteração 24
Nadezhda Neynsky

Projeto de Acordo 
Parte II - n.º 21 - parágrafo 1 - travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– pela Comissão, se necessário, o Diretor-
Geral ou um Diretor das direções gerais 
competentes.

Or. en

Alteração 25
Nadezhda Neynsky

Projeto de Acordo
Teil II - Nummer 21 - Abschnitt 2

Texto da Comissão Alteração D-A.

A Comissão será convidada a participar 
nestas reuniões.

Suprimido

Or. en

Alteração 26
Nadezhda Neynsky
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Projeto de Acordo
Parte II - n.º 21 - parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O Conselho procurará obter o parecer do 
Parlamento Europeu sobre os principais 
aspetos e as escolhas fundamentais da 
PESC, velando por que este último receba 
informação suficiente antes de 
importantes decisões PESC com 
implicações financeiras para poder 
formular recomendações com 
conhecimento de causa. O Parlamento 
Europeu poderá prestar orientações 
políticas para o lançamento de missões da 
PESD, bem como à revisão do seu 
mandato e termo de duração.

Or. en

Alteração 27
Anneli Jäätteenmäki

Projeto de Acordo
Parte II - n.º 21 - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão informa trimestralmente a 
autoridade orçamental acerca da execução 
das ações da PESC e das previsões 
financeiras para o resto do exercício.

A Comissão informa trimestralmente a 
autoridade orçamental acerca da execução 
das ações da PESC e das previsões 
financeiras para o resto do exercício. Esta 
informação tem sistematicamente lugar 
por escrito e, a pedido da autoridade 
orçamental, também oralmente.

Or. fi

Alteração 28
Sabine Lösing

Projeto de Acordo 
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Parte II - n.º 23 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

23. O Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão procuram chegar a acordo, numa 
fase inicial do processo orçamental anual, 
sobre a partilha das despesas 
administrativas em cada exercício. As 
estimativas de despesas de cada instituição 
devem conter estimativas do possível 
impacto orçamental das alterações ao 
Estatuto dos Funcionários. O Parlamento 
Europeu e o Conselho comprometem-se a 
assegurar que esse impacto é refletido no 
nível da dotação autorizada para todas as 
instituições.

23. O Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão procuram chegar a acordo, numa 
fase inicial do processo orçamental anual, 
sobre a partilha das despesas 
administrativas em cada exercício. As 
estimativas de despesas de cada instituição 
devem conter estimativas do possível 
impacto orçamental das alterações ao 
Estatuto dos Funcionários. O Parlamento 
Europeu e o Conselho comprometem-se a 
assegurar que esse impacto é refletido no 
nível da dotação autorizada para todas as 
instituições. Para este efeito, as 
instituições velam por evitar qualquer 
desperdício a nível das despesas 
administrativas.

Or. de


