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2.3.2016 A8-0036/1 

Alteração  1 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

As orientações para o Orçamento de 2017 – Secção III 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Sublinha que o orçamento de 2017 será 

afetado pelos desafios em matéria de 

segurança interna e externa, que também 

podem assumir a forma de ameaças 

terroristas ou de atos de extremismo, e pela 

implementação da agenda partilhada entre 

a União e os Estados-Membros que visa 

garantir um espaço de liberdade, de 

segurança e de justiça na UE; salienta, 

neste contexto, a importância dos 

instrumentos orçamentais da UE, como o 

Fundo para a Segurança Interna (FSI), para 

resolver os mais importantes problemas de 

segurança e reforçar a cooperação 

operacional transfronteiriça; 

9. Sublinha que o orçamento de 2017 será 

afetado pelos desafios em matéria de 

segurança interna e externa, que também 

podem assumir a forma de ameaças 

terroristas ou de atos de extremismo, e pela 

implementação da agenda partilhada entre 

a União e os Estados-Membros que visa 

garantir um espaço de liberdade, de 

segurança e de justiça na UE; salienta, 

neste contexto, a importância dos 

instrumentos orçamentais da UE, como o 

Fundo para a Segurança Interna (FSI), para 

resolver os mais importantes problemas, 

nomeadamente através do reforço das 

medidas preventivas e da cooperação 

operacional transfronteiriça; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/2 

Alteração  2 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

As orientações para o Orçamento de 2017 – Secção III 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Reitera o seu apoio ao programa 

internacional de investigação e engenharia 

ITER e declara-se empenhado em 

assegurar um financiamento adequado do 

mesmo; manifesta, contudo, a sua 

preocupação com o eventual surgimento 

de atrasos suplementares e custos 

adicionais no tocante a este programa, 

bem como com as suas possíveis 

repercussões no orçamento da União; 

lamenta, por conseguinte, não ter podido 

comparar o nível das dotações de 2016 do 

programa ITER com o calendário e o 

plano de pagamentos atualizados; espera 

que este plano revisto seja incluído na 

elaboração do projeto de orçamento para 

2017; solicita um mecanismo adequado de 

prestação de contas que proporcione uma 

panorâmica clara do montante dos 

recursos financeiros previstos para o 

projeto internacional e permita avaliar a 

eficácia da sua utilização; 

29. Atendendo a que, após anos de 

investigação sobre a fusão, a quantidade 

de energia injetada é superior à que é 

produzida, e que milhares de milhões de 

euros foram e continuarão a ser 

desperdiçados, solicita uma estratégia de 

saída do programa de investigação e 

engenharia ITER, o que libertaria recursos 

consideráveis para acelerar o 

desenvolvimento da investigação sobre a 

eficácia energética e as fontes renováveis 

de energia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/3 

Alteração  3 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

As orientações para o Orçamento de 2017 – Secção III 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Reitera o seu apoio ao programa 

internacional de investigação e engenharia 

ITER e declara-se empenhado em 

assegurar um financiamento adequado do 

mesmo; manifesta, contudo, a sua 

preocupação com o eventual surgimento de 

atrasos suplementares e custos adicionais 

no tocante a este programa, bem como com 

as suas possíveis repercussões no 

orçamento da União; lamenta, por 

conseguinte, não ter podido comparar o 

nível das dotações de 2016 do programa 

ITER com o calendário e o plano de 

pagamentos atualizados; espera que este 

plano revisto seja incluído na elaboração 

do projeto de orçamento para 2017; 
solicita um mecanismo adequado de 

prestação de contas que proporcione uma 

panorâmica clara do montante dos recursos 

financeiros previstos para o projeto 

internacional e permita avaliar a eficácia da 

sua utilização; 

29. Reitera o seu apoio ao programa 

internacional de investigação e engenharia 

ITER e declara-se empenhado em 

assegurar um financiamento adequado do 

mesmo; manifesta, contudo, a sua 

preocupação com o eventual surgimento de 

atrasos suplementares e custos adicionais 

no tocante a este programa, bem como com 

as suas possíveis repercussões no 

orçamento da União; constata que a 

Comissão rejeitou o novo plano de ação 

ITER por não o considerar nem 

«maduro» nem «claro»; deplora que o 

plano não tenha sido divulgado nem ao 

público nem ao Parlamento; solicita um 

mecanismo adequado de prestação de 

contas que proporcione uma panorâmica 

clara do montante dos recursos financeiros 

previstos para o projeto internacional e 

permita avaliar a eficácia da sua utilização; 

considera, à luz dos manifestos erros de 

gestão, que a opção de inscrever as 

dotações do ITER na reserva não deve ser 

descartada enquanto não for possível 

assegurar uma boa gestão; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/4 

Alteração  4 

Ernest Maragall, Indrek Tarand 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

As orientações para o Orçamento de 2017 – Secção III 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Reitera o seu apoio ao programa 

internacional de investigação e 

engenharia ITER e declara-se 

empenhado em assegurar um 

financiamento adequado do mesmo; 

manifesta, contudo, a sua preocupação 

com o eventual surgimento de atrasos 

suplementares e custos adicionais no 

tocante a este programa, bem como com as 

suas possíveis repercussões no orçamento 

da União; lamenta, por conseguinte, não 

ter podido comparar o nível das dotações 

de 2016 do programa ITER com o 

calendário e o plano de pagamentos 

atualizados; espera que este plano revisto 

seja incluído na elaboração do projeto de 

orçamento para 2017; solicita um 

mecanismo adequado de prestação de 

contas que proporcione uma panorâmica 

clara do montante dos recursos financeiros 

previstos para o projeto internacional e 

permita avaliar a eficácia da sua utilização; 

29. Manifesta a sua preocupação com o 

eventual surgimento de atrasos 

suplementares e custos adicionais no 

tocante ao programa ITER, bem como com 

as suas possíveis repercussões no 

orçamento da União; constata que a 

Comissão rejeitou o novo plano de ação 

ITER por não o considerar nem 

«maduro» nem «claro»; deplora que o 

plano não tenha sido divulgado nem ao 

público nem ao Parlamento; solicita um 

mecanismo adequado de prestação de 

contas que proporcione uma panorâmica 

clara do montante dos recursos financeiros 

previstos para o projeto internacional e 

permita avaliar a eficácia da sua utilização; 

considera, à luz dos manifestos erros de 

gestão, que as dotações do ITER devem 

ser inscritas na reserva enquanto não for 

possível assegurar uma boa gestão; 

Or. en 

 

 


