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28.11.2016 A8-0346/1 

Alteração  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilização da Margem para Imprevistos em 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Proposta de resolução 

Citação 6-A (nova) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 – Tendo em conta a Comunicação da 

Comissão ao Conselho e ao Parlamento 

Europeu, de 30 de junho de 2016, relativa 

ao ajustamento técnico do quadro 

financeiro para 2017 em conformidade 

com a evolução do RNB e ajustamento 

das verbas relativas à política de coesão 

(COM(2016)0311). 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Alteração  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilização da Margem para Imprevistos em 2107 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que, uma vez 

examinadas todas as possibilidades de 

financiamento das necessidades adicionais 

e imprevistas em matéria de dotações de 

autorização, a Comissão propôs, no seu 

projeto de orçamento, mobilizar a Margem 

para Imprevistos, num montante de 1164,4 

milhões de EUR, a fim de complementar as 

dotações de autorização relativas às 

despesas da rubrica 3 do orçamento geral 

da União Europeia para o exercício de 

2017, para além do limite máximo das 

autorizações, que se eleva a 2578 milhões 

de EUR a preços correntes; 

A. Considerando que, uma vez 

examinadas quase todas as possibilidades 

de financiamento das necessidades 

adicionais e imprevistas em matéria de 

dotações de autorização, a Comissão 

propôs, no seu projeto de orçamento, 

mobilizar a Margem para Imprevistos, cujo 

valor absoluto estimado para 2017 é de 

4496,8 milhões de EUR, num montante de 

1164,4 milhões de EUR, a fim de 

complementar as dotações de autorização 

relativas às despesas da rubrica 3 do 

orçamento geral da União Europeia para o 

exercício de 2017, para além do limite 

máximo das autorizações, que se eleva a 

2578 milhões de EUR a preços correntes; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Alteração  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Report A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilização da Margem para Imprevistos em 2107 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 A-A. Considerando que a mobilização 

da Margem para Imprevistos é um 

instrumento de último recurso e que a sua 

mobilização deve ser efetuada o mais 

rapidamente possível, no sentido de 

responder à estimativa das necessidades 

de novas dotações, em particular nas 

rubricas 1A e 1B; manifesta a sua 

profunda preocupação, em particular, 

perante os atrasos na execução dos 

programas da União no âmbito da gestão 

partilhada, que preparam o terreno para 

uma importante acumulação de pedidos 

de pagamento até ao final do atual QFP; 

considerando que a Comissão concluiu 

que, de acordo com as previsões atuais, as 

necessidades de pagamento atualizadas 

até 2020 só podem ser satisfeitas com os 

atuais limites máximos se a margem 

global para os pagamentos for 

integralmente utilizada (e, a título de 

medida de precaução, retirada dos seus 

limites anuais) e se os pagamentos 

relativos a instrumentos especiais forem 

contabilizados para além dos limites 

máximos; considerando, por conseguinte, 

que seria oportuno encontrar uma 

solução definitiva e inequívoca para esta 

questão no âmbito da revisão do QFP; 

Or. en 
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