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22.4.2015 A8-0101/32 

Alteração  32 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que, numa situação de 

escassez de recursos, há que conferir uma 

importância reforçada à necessidade de 

salvaguardar a disciplina orçamental e de 

utilizar os meios financeiros de forma 

eficiente e eficaz; 

B. Considerando que, especialmente numa 

situação de escassez de recursos, a 

Comissão deve liderar pelo exemplo, 

demonstrando o valor acrescentado 

europeu das suas despesas e velando por 

que os fundos relativamente aos quais 

detém uma responsabilidade plena ou 

partilhada sejam gastos em conformidade 

com a regulamentação financeira 

aplicável; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/33 

Alteração  33 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 72-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 72-A. Verifica que, na sua resposta ao 

Tribunal de Contas, a Comissão afirma 

que o quadro jurídico foi simplificado 

para o período de programação de 2014-

2020, e solicita que a Comissão o informe 

até ao final de 2015 sobre o modo como 

estas medidas de simplificação 

funcionaram na prática, bem como sobre 

as medidas adicionais que poderão ser 

tomadas no tocante a regras e condições 

de elegibilidade complexas que subsistam 

eventualmente; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/34 

Alteração  34 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 108 

 

Proposta de resolução Alteração 

108. Exorta a Comissão a demonstrar o 

valor acrescentado para a União das 

medidas do mercado agrícola, tendo em 

conta o risco de perdas potenciais que 

afetam o orçamento da União, e insta a 

Comissão a ponderar a respetiva supressão, 

caso esse risco se revele demasiado 

elevado; solicita à Comissão que 

comunique, no seu relatório de 

acompanhamento da quitação de 2013, as 

medidas tomadas pelo Organismo Europeu 

de Luta Antifraude (OLAF) no seguimento 

da missão de auditoria às restituições à 

exportação de aves de capoeira em França; 

108. Manifesta sérias dúvidas acerca da 

eficácia das medidas do mercado agrícola, 

tendo em conta o risco de perdas potenciais 

que afetam o orçamento da União, e insta a 

Comissão a ponderar a respetiva supressão;  

solicita à Comissão que comunique, no seu 

relatório de acompanhamento da quitação 

de 2013, as medidas tomadas pelo 

Organismo Europeu de Luta Antifraude 

(OLAF) no seguimento da missão de 

auditoria às restituições à exportação de 

aves de capoeira em França; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/35 

Alteração  35 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 145 

 

Proposta de resolução Alteração 

145. Nota que a metodologia do Tribunal 

de Contas tem de ser coerente e aplicada a 

todas as áreas da gestão; entende que uma 

maior harmonização poderia levar a 

incoerências na definição do Tribunal de 

Contas de uma transação ilegal em gestão 

direta e em gestão partilhada; 

145. Nota que a metodologia do Tribunal 

de Contas tem de ser coerente e aplicada a 

todas as áreas da gestão; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/36 

Alteração  36 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 154 

 

Proposta de resolução Alteração 

154. Declara-se apreensivo com a 

execução dos projetos prioritários na 

Grécia no âmbito da gestão da «Task 

Force»; observa que há 48 projetos 

prioritários que têm de ser acelerados; 

observa que os principais problemas são, 

no entender da Comissão: (a) os atrasos 

na fase de maturação; b) os atrasos na 

fase do licenciamento; c) a resolução de 

contratos devido à falta de liquidez das 

partes contratantes; e d) a morosidade dos 

recursos judiciais no decurso dos 

procedimentos de adjudicação; insta, por 

conseguinte, a Comissão a apresentar 

uma atualização dos projetos prioritários 

no quadro do relatório de 

acompanhamento de 2013; 

154. Regista os atrasos e a falta de 

execução dos projetos prioritários na 

Grécia no âmbito da gestão da «Task 

Force»; considera que esta situação 

poderá ser explicada, pelo menos em 

parte, pelo facto de estes projetos 

simplesmente não serem orientados para 

a procura ou terem um caráter irrealista, 

e, por conseguinte, insta a Comissão a 

reconsiderar os métodos de trabalho da 

«Task Force» e a reconhecer a 

necessidade de um amplo apoio público 

para estes projetos; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/37 

Alteração  37 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Pablo Iglesias Turrión, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 254 

 

Proposta de resolução Alteração 

254. Regista as respostas da Comissão 

sobre os progressos realizados na 

execução do projeto Galileo: quatro 

satélites Galileo de validação em órbita 

("In Orbit Validation", ou IOV)  foram 

lançados com êxito em 2011 e 2012, a fase 

de validação em órbita do Galileo foi 

concluída também com êxito em 2014, a 

conceção do sistema, os objetivos de 

desempenho e a base de referência para o 

funcionamento do sistema foram 

confirmados com sucesso, a 

infraestrutura terrestre, com múltiplas 

estações no solo em todo o mundo, foi 

concluída para as operações iniciais, a 

capacidade de busca e salvamento do 

Galileo ao nível dos satélites IOV foi 

demonstrada com êxito, o lançamento de 

dois satélites (n.ºs 5 e 6), em 22 de agosto 

de 2014, embora se tenha inicialmente 

saldado pela inserção de ambos numa 

órbita incorreta, não impediu que, desde 

dezembro de 2014, os satélites tenham 

vindo a ser gradualmente transferidos 

para uma órbita mais favorável e passível 

de viabilizar a sua melhor utilização 

possível, estando a testagem da carga útil 

de navegação dos satélites ainda em 

curso; espera ser informado sobre os 

custos adicionais destas medidas não 

254. Receia que os custos do sistema 

Galileo, que são estimados em 13 milhões 

de euros, se tornem ainda mais elevados 

devido ao lançamento falhado dos dois 

últimos satélites; considera que, devido 

aos custos cada vez mais elevados do 

Galileo e tendo em conta o facto de a 

União ter começado a participar no 

projeto em 2007, após um consórcio de 

oito empresas europeias ter retirado o seu 

investimento, uma vez que não o 

considerava financeiramente sólido, há 

todas as razões para reexaminar a 

utilidade deste projeto; 



 

AM\1058940PT.doc  PE555.121v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

previstas; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/38 

Alteração  38 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 228 

 

Proposta de resolução Alteração 

228. Toma nota da divulgação de uma 

versão filtrada do relatório final do OLAF 

sobre o GGI; solicita à Comissão e ao 

Comité de Fiscalização do OLAF uma 

investigação dos motivos e do modo como 

ocorreu a fuga que esteve na origem da 

divulgação do relatório do OLAF, bem 

como dos responsáveis pela mesma, 

enquanto o GGI não está ainda informado 

do conteúdo do relatório; 

228. Toma nota da divulgação de uma 

versão filtrada do relatório final do OLAF 

sobre o GGI; solicita à Comissão e ao 

Comité de Fiscalização do OLAF uma 

investigação dos motivos e do modo como 

ocorreu a fuga que esteve na origem da 

divulgação do relatório do OLAF, bem 

como dos responsáveis pela mesma, 

enquanto o GGI não está ainda informado 

do conteúdo do relatório; recorda, além 

disso, que o OLAF foi consultado em 

2008 a este respeito e, não tendo detetado 

qualquer fraude financeira no GGI, 

recusou-se a ser considerado competente 

para se pronunciar sobre o estatuto 

jurídico do GGI; manifesta a sua 

profunda preocupação com as eventuais 

graves consequências desta fuga para o 

GGI, uma vez que prejudica seriamente a 

sua imagem e a sua reputação e põe em 

perigo os postos de trabalho de mais de 

300 pessoas, bem como a própria 

sobrevivência da organização. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/39 

Alteração  39 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 228-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 228-A. Recorda que, há um ano, o 

Parlamento decidiu não incluir na 

quitação à Comissão pelo exercício de 

2012 uma referência às preocupações 

quanto à falta de estatuto internacional 

do GGI e outras preocupações reiteradas; 

é, por conseguinte, com surpresa que 

regista a conclusão do relatório filtrado 

do OLAF, a saber, que não se verificaram 

casos de fraude ou de corrupção, mas que 

existem dúvidas quanto ao estatuto 

internacional do GGI, 24 anos após o seu 

estabelecimento como organização 

internacional; observa que tal está em 

total contradição com o parecer jurídico 

reiterado da Comissão; salienta que o 

GGI trabalha há 20 anos para a Comissão 

e os Estados-Membros, tendo-se 

especializado na execução de projetos 

centrados exclusivamente em países em 

situação de crise ou de emergência e 

tendo obtido excelentes resultados, com 

uma reputação reconhecida pela 

Comissão e pela comunidade 

internacional; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0101/40 

Alteração  40 

Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0101/2015 

Ingeborg Gräßle 

Quitação 2013: Orçamento geral da UE – Comissão Europeia e agências de execução 

COM(2014)0510 – C8-0140/2014 – 2014/2075(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 296-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 296-A. Regista com preocupação as 

enormes disparidades existentes nos 

custos de tradução entre as diferentes 

instituições europeias; insta o Grupo de 

Trabalho Interinstitucional sobre a 

Tradução a identificar as causas dessas 

disparidades e a propor soluções para 

corrigir este desequilíbrio e harmonizar os 

custos de tradução, tendo plenamente em 

conta a qualidade e a diversidade 

linguística; considera que, neste sentido, o 

Grupo de Trabalho deve identificar 

domínios em que a cooperação ou os 

acordos interinstitucionais podem ser 

consolidados, procurando igualmente 

harmonizar a apresentação dos custos de 

tradução para todas as instituições, a fim 

de simplificar a análise e a comparação 

dos mesmos; solicita ao Grupo de 

Trabalho que apresente os resultados 

antes do final de 2015; solicita a todas as 

instituições que participem ativamente 

nos trabalhos do Grupo; recorda, a este 

respeito, a importância de manter o 

multilinguismo nas instituições europeias, 

de modo a garantir a igualdade de 

tratamento e de oportunidades a todos os 

cidadãos da União; considera que o 

Grupo deve relançar a cooperação 

interinstitucional com vista a partilhar as 
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melhores práticas e resultados; 

Or. en 

 

 


