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21.10.2015 A8-0298/12 

Alteração  12 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Decide igualmente tomar medidas em 

relação à atual crise que os agricultores 

europeus enfrentam, nomeadamente no 

setor dos laticínios, e integrar de imediato, 

na sua posição sobre o orçamento de 2016, 

as medidas de apoio anunciadas pela 

Comissão, no valor de 500 milhões de 

EUR; está confiante em que a Carta 

Retificativa n.º 2/2016 da Comissão 

permitirá determinar com precisão as 

rubricas orçamentais que serão reforçadas 

neste contexto; congratula-se com a 

decisão da Comissão de fazer transitar as 

dotações não utilizadas da reserva para 

crises do orçamento de 2015 para o 

orçamento de 2016 e observa que estes 

fundos por gastar serão utilizados para 

reembolsos aos beneficiários de 

pagamentos diretos, como previsto no 

Regulamento (UE) n.º 1306/2013; 

6. Decide igualmente tomar medidas em 

relação à atual crise que os agricultores 

europeus enfrentam, nomeadamente no 

setor dos laticínios, e integrar de imediato, 

na sua posição os fundos adicionais para o 

orçamento de 2016, contribuindo para as 

medidas de apoio anunciadas pela 

Comissão, no valor de 500 milhões de 

EUR; está confiante em que a Carta 

Retificativa n.º 2/2016 da Comissão 

permitirá determinar com precisão e em 

que medida as rubricas orçamentais que 

serão reforçadas neste contexto; recorda 

que, na ausência de medidas como a 

gestão da oferta, a ajuda de emergência 

não conseguirá resolver a atual falta de 

sustentabilidade dos mercados agrícolas e 

que o recurso a instrumentos 

ultrapassados para a exportação efetiva 

do nosso excedente estrutural já se 

revelou prejudicial para os mercados e os 

agricultores dos países em 

desenvolvimento; considera, por 

conseguinte, que o financiamento 

adicional não deve conduzir a um 

aumento das exportações da UE para os 

países em desenvolvimento a preços que 

prejudiquem os mercados e as condições 

de vida nesses países; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/13 

Alteração  13 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 10-A. Lamenta que os grupos de peritos 

da Comissão continuem a carecer de 

equilíbrio, uma vez que são 

excessivamente dominados por interesses 

empresariais; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Alteração  14 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Reitera o seu apoio ao programa 

ITER e declara-se empenhado em 

assegurar o seu financiamento adequado; 
manifesta, não obstante, a sua preocupação 

com eventuais atrasos suplementares e 

custos adicionais deste programa e com os 

seus potenciais impactos no orçamento da 

União; lamenta, assim, não ter podido 

comparar o nível das dotações de 2016 do 

programa ITER com o calendário e o plano 

dos pagamentos atualizados, que só serão 

apresentados no Conselho ITER, em 

novembro de 2015; espera, no entanto, 

que este plano revisto demonstre 

claramente que as recomendações do 

Parlamento, tal como expostas na 

resolução pertinente sobre a quitação de 

2013
8
, foram tidas em devida consideração 

e que a solidez financeira e a eficiência da 

utilização de recursos estejam asseguradas; 

tenciona evocar esta questão na conciliação 

orçamental de 2016; insiste, por outro lado, 

na necessidade de uma total transparência 

no que diz respeito à utilização das 

contribuições da empresa comum Energia 

de Fusão para o programa ITER; solicita 

um mecanismo adequado de 

responsabilização que proporcione uma 

panorâmica clara do montante dos recursos 

financeiros fornecidos ao projeto 

internacional e avalie a eficiência da sua 

20. Manifesta a sua preocupação com 

eventuais atrasos suplementares e custos 

adicionais do programa ITER e com os 

seus potenciais impactos no orçamento da 

União; lamenta, assim, não ter podido 

comparar o nível das dotações de 2016 do 

programa ITER com o calendário e o plano 

dos pagamentos atualizados, que só serão 

apresentados no Conselho ITER, em 

novembro de 2015; receia que este plano 

revisto não demonstre claramente que as 

recomendações do Parlamento, tal como 

expostas na resolução pertinente sobre a 

quitação de 2013, foram tidas em devida 

consideração e que a solidez financeira e a 

eficiência da utilização de recursos estejam 

asseguradas; tenciona evocar esta questão 

na conciliação orçamental de 2016; insiste, 

por outro lado, na necessidade de uma total 

transparência no que diz respeito à 

utilização das contribuições da empresa 

comum Energia de Fusão para o programa 

ITER; solicita um mecanismo adequado de 

responsabilização que proporcione uma 

panorâmica clara do montante dos recursos 

financeiros fornecidos ao projeto 

internacional e avalie a eficiência da sua 

utilização; 
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utilização; 

8
 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 

de abril de 2015, que contém as 

observações que constituem parte 

integrante da sua Decisão sobre a quitação 

pela execução do orçamento da Empresa 

Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão para 

o exercício de 2013 (Textos aprovados, 

P8_TA(2015)0168). 

8
 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 

de abril de 2015, que contém as 

observações que constituem parte 

integrante da sua Decisão sobre a quitação 

pela execução do orçamento da Empresa 

Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão para 

o exercício de 2013 (Textos aprovados, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Alteração  15 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 20 

 

Proposta de resolução Alteração 

20. Reitera o seu apoio ao programa ITER 

e declara-se empenhado em assegurar o seu 

financiamento adequado; manifesta, não 

obstante, a sua preocupação com eventuais 

atrasos suplementares e custos adicionais 

deste programa e com os seus potenciais 

impactos no orçamento da União; lamenta, 

assim, não ter podido comparar o nível das 

dotações de 2016 do programa ITER com o 

calendário e o plano dos pagamentos 

atualizados, que só serão apresentados no 

Conselho ITER, em novembro de 2015; 

espera, no entanto, que este plano revisto 

demonstre claramente que as 

recomendações do Parlamento, tal como 

expostas na resolução pertinente sobre a 

quitação de 2013
8
, foram tidas em devida 

consideração e que a solidez financeira e a 

eficiência da utilização de recursos estejam 

asseguradas; tenciona evocar esta questão 

na conciliação orçamental de 2016; insiste, 

por outro lado, na necessidade de uma total 

transparência no que diz respeito à 

utilização das contribuições da empresa 

comum Energia de Fusão para o programa 

ITER; solicita um mecanismo adequado de 

responsabilização que proporcione uma 

panorâmica clara do montante dos recursos 

financeiros fornecidos ao projeto 

internacional e avalie a eficiência da sua 

utilização; 

20. Reitera o seu apoio ao programa ITER 

e declara-se empenhado em assegurar o seu 

financiamento adequado; manifesta, não 

obstante, a sua preocupação com eventuais 

atrasos suplementares e custos adicionais 

deste programa e com os seus potenciais 

impactos no orçamento da União; lamenta, 

assim, não ter podido comparar o nível das 

dotações de 2016 do programa ITER com o 

calendário e o plano dos pagamentos 

atualizados, que só serão apresentados no 

Conselho ITER, em novembro de 2015; 

espera, no entanto, que este plano revisto 

demonstre claramente que as 

recomendações do Parlamento, tal como 

expostas na resolução pertinente sobre a 

quitação de 2013
8
, foram tidas em devida 

consideração e que a solidez financeira e a 

eficiência da utilização de recursos estejam 

asseguradas; tenciona evocar esta questão 

na conciliação orçamental de 2016; insiste, 

por outro lado, na necessidade de uma total 

transparência no que diz respeito à 

utilização das contribuições da empresa 

comum Energia de Fusão para o programa 

ITER; solicita um mecanismo adequado de 

responsabilização que proporcione uma 

panorâmica clara do montante dos recursos 

financeiros fornecidos ao projeto 

internacional e avalie a eficiência da sua 

utilização; propõe que as dotações sejam 
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colocadas na reserva e que apenas sejam 

libertadas se o plano do projeto 

atualizado, cuja apresentação está 

prevista para novembro de 2015, mostrar 

de forma clara que as recomendações do 

Parlamento foram tidas em conta; 

8
 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 

de abril de 2015, que contém as 

observações que constituem parte 

integrante da sua Decisão sobre a quitação 

pela execução do orçamento da Empresa 

Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão para 

o exercício de 2013 (Textos aprovados, 

P8_TA(2015)0168). 

8
 Resolução do Parlamento Europeu, de 29 

de abril de 2015, que contém as 

observações que constituem parte 

integrante da sua Decisão sobre a quitação 

pela execução do orçamento da Empresa 

Comum Europeia para o ITER e o 

Desenvolvimento da Energia de Fusão para 

o exercício de 2013 (Textos aprovados, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Alteração  16 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Manifesta viva preocupação com as 

recentes declarações do Governo alemão 

no sentido de que, entre outros, nem o 

calendário ITER nem o seu plano de 

despesas - que já foi revisto em alta - são 

realistas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Alteração  17 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 20-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-B. Chama a atenção para a enorme 

discrepância existente no orçamento da 

UE entre o financiamento destinado às 

atividades nucleares e o apoio às energias 

renováveis orientadas para o futuro; 

Considera, por conseguinte, que o 

abandono do projeto ITER libertaria 

recursos bastante necessários que 

poderiam ser utilizados para investir em 

tecnologias no domínio das energias 

renováveis que já estão a ser utilizadas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Alteração  18 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 20-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-C. Manifesta a convicção de que a 

rubrica orçamental da Euratom relativa à 

cisão nuclear e à proteção contra 

radiações deve ser reorientada para o 

desmantelamento das centrais nucleares, 

e que, no mesmo espírito, as dotações 

destinadas às atividades nucleares do 

Centro de Investigação Comum devem ser 

usadas apenas para as atividades 

necessárias à aplicação das salvaguardas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Alteração  19 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 21 

 

Proposta de resolução Alteração 

21. Reserva parte das dotações para a 

normalização do relato financeiro e da 

auditoria e solicita a aplicação das 

recomendações do relatório Maystadt 

relativamente à função e às 

responsabilidades do Grupo Consultivo 

Europeu em matéria de Informação 

Financeira (EFRAG), reforçando além do 

mais a influência da União no processo de 

definição de normas contabilísticas 

internacionais; 

21. Reserva parte das dotações para a 

normalização do relato financeiro e da 

auditoria e solicita a aplicação das 

recomendações do relatório Maystadt 

relativamente à função e às 

responsabilidades do Grupo Consultivo 

Europeu em matéria de Informação 

Financeira (EFRAG), reforçando além do 

mais a influência da União no processo de 

definição de normas contabilísticas 

internacionais; manifesta igualmente 

preocupação pelo facto de as dotações 

substanciais que a UE concede à 

Fundação IFRS não serem 

acompanhadas pela melhoria necessária 

no que diz respeito à prestação de contas, 

à transparência e à democracia; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Alteração  20 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Saúda a apresentação pela Comissão 

de um abrangente pacote de medidas de 

emergência, no valor de 500 milhões de 

EUR, para ajudar os agricultores europeus, 

em particular os do setor do leite, tendo em 

conta o acentuado decréscimo dos preços 

das matérias‑ primas e o aumento da 

produção de leite; salienta que os efeitos 

são mais graves nas zonas remotas em que 

a importância socioeconómica do setor do 

leite é indiscutível; integra este montante 

na sua leitura para manifestar o seu apoio 

ao anúncio feito pela Comissão e deseja 

vê-lo plenamente incorporado durante o 

processo de conciliação, com base na carta 

retificativa; frisa que este pacote deve 

somar-se ao conjunto de medidas que 

visam atenuar as perdas e os efeitos a 

longo prazo sofridos pelos agricultores 

europeus em virtude do embargo russo aos 

produtos agrícolas, atendendo a que a 

Rússia continua a ser o segundo destino 

mais importante das exportações agrícolas 

da União; 

28. Regista a apresentação pela Comissão 

de um abrangente pacote de medidas de 

emergência, no valor de 500 milhões de 

EUR, para ajudar os agricultores europeus, 

em particular os do setor do leite, tendo em 

conta o acentuado decréscimo dos preços 

das matérias-primas e o aumento da 

produção de leite; salienta que os efeitos 

são mais graves nas zonas remotas em que 

a importância socioeconómica do setor do 

leite é indiscutível; integra este montante 

na sua leitura e deseja vê-lo plenamente 

incorporado durante o processo de 

conciliação, com base na carta retificativa; 

recorda que, na ausência de medidas 

como a gestão da oferta, a ajuda de 

emergência não conseguirá resolver a 

atual falta de sustentabilidade dos 

mercados agrícolas e poderá conduzir a 

um maior dumping de produtos agrícolas 

da UE nos países em desenvolvimento; 

frisa que este pacote deve somar-se ao 

conjunto de medidas que visam atenuar as 

perdas e os efeitos a longo prazo sofridos 

pelos agricultores europeus em virtude do 

embargo russo aos produtos agrícolas, 

atendendo a que a Rússia continua a ser o 

segundo destino mais importante das 

exportações agrícolas da União; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Alteração  21 

Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 - todas as secções 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 28-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 28-A. Considera que as restituições à 

exportação distorcem o comércio e estão 

em contradição com as metas de 

desenvolvimento da UE; apoia, por 

conseguinte, a sua completa eliminação; 

Or. en 

 

 


