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11.4.2018 A8-0130/7 

Alteração  7 

Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

Citação 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

— Tendo em conta a Declaração 

relativa à fiabilidade das contas e à 

legalidade e regularidade das operações 

subjacentes4, emitida pelo Tribunal de 

Contas para o exercício de 2016, nos 

termos do artigo 287.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, 

— Tendo em conta a Declaração 

relativa à fiabilidade das contas e à 

legalidade e regularidade das operações 

subjacentes4, emitida pelo Tribunal de 

Contas para o exercício de 2016, nos 

termos do artigo 287.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, e a 

confusão constante gerada pela prática da 

emissão de duas declarações de 

fiabilidade para o mesmo conjunto de 

contas; 

__________________ __________________ 

4 JO C 322 de 28.9.2017, p. 10. 4 JO C 322 de 28.9.2017, p. 10. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/8 

Alteração  8 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Destaca as conclusões do Tribunal 

sobre a ausência de uma separação 

organizacional efetiva entre a política 

monetária e as funções de supervisão, bem 

como de regras de governação claras e 

rigorosas para evitar conflitos de 

interesses, o que reforça as preocupações 

quanto ao conflito de interesses inerente 

entre o papel do BCE na preservação da 

estabilidade do euro e a sua supervisão 

prudencial das grandes instituições de 

crédito europeias; 

25. Regista com preocupação as 

conclusões do Tribunal sobre a ausência de 

uma separação organizacional efetiva entre 

a política monetária e as funções de 

supervisão, bem como de regras de 

governação claras e rigorosas para evitar 

conflitos de interesses, o que reforça as 

preocupações quanto ao conflito de 

interesses inerente entre o papel do BCE na 

preservação da estabilidade do euro e a sua 

supervisão prudencial das grandes 

instituições de crédito europeias; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/9 

Alteração  9 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 28 

 

Proposta de resolução Alteração 

28. Considera inaceitável, do ponto de 

vista da prestação de contas, que a entidade 

auditada, ou seja, o BCE, queira decidir 

sozinha a que documentos os auditores 

externos podem ter acesso; solicita, por 

conseguinte, ao BCE, que coopere 

plenamente com o Tribunal na qualidade 

de auditor externo e que lhe faculte o pleno 

acesso a informações, por forma a dar 

cumprimento às regras supracitadas; 

28. Considera totalmente inaceitável, 

do ponto de vista da prestação de contas, 

que a entidade auditada, ou seja, o BCE, 

queira decidir sozinha a que documentos os 

auditores externos podem ter acesso11; 

solicita, por conseguinte, ao BCE, que 

coopere plenamente com o Tribunal na 

qualidade de auditor externo e que lhe 

faculte o pleno acesso a informações, por 

forma a dar cumprimento às regras 

supracitadas; 

__________________ __________________ 

11 No que respeita aos limites relativos ao 

acesso à informação, ver o Anexo II do 

relatório especial. 

11 No que respeita aos limites relativos ao 

acesso à informação, ver o Anexo II do 

relatório especial. 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/10 

Alteração  10 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 68 

 

Proposta de resolução Alteração 

68. Congratula-se com os 

compromissos ambiciosos da União de 

reduzir as suas emissões em pelo menos 20 

% dos níveis registados em 1990 até 2020 

e em 40 % até 2030, e de, no âmbito do 

período de programação 2014-2020, 

aplicar pelo menos 20 % do seu orçamento 

em ações atinentes às alterações climáticas; 

congratula-se com os progressos globais 

registados; lamenta, no entanto, que, de 

acordo com o Tribunal, haja um sério risco 

de o objetivo de 20 % do orçamento não 

ser cumprido; 

68. Congratula-se com os 

compromissos ambiciosos da União de 

reduzir as suas emissões em pelo menos 20 

% dos níveis registados em 1990 até 2020 

e em 40 % até 2030, e de, no âmbito do 

período de programação 2014-2020, 

aplicar pelo menos 20 % do seu orçamento 

em ações atinentes às alterações climáticas; 

congratula-se com os progressos globais 

registados; lamenta, no entanto, que, de 

acordo com o Tribunal, haja um sério risco 

de o objetivo de 20 % do orçamento não 

ser cumprido; lamenta ainda que, na 

prossecução dos principais acordos 

comerciais como o Mercosul, o CETA, a 

TTIP, etc., que colocam uma tónica 

acentuada nas exportações e nas 

importações de alimentos, o impacto que o 

transporte adicional por via marítima, 

aérea e terrestre resultante destas trocas 

comerciais seja suscetível de conduzir a 

um aumento das emissões globais; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/11 

Alteração  11 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 69 

 

Proposta de resolução Alteração 

69. Considera que se reveste de grande 

importância que a Comissão continue a 

demonstrar liderança e um compromisso 

adequados em matéria de alterações 

climáticas, nomeadamente implementando 

efetivamente o Acordo de Paris, e que 

consolide a sua credibilidade internacional 

e os instrumentos que lhe permitam moldar 

a política climática e a diplomacia 

ecológica da União nos anos vindouros; 

69. Considera que se reveste de grande 

importância que a Comissão continue a 

demonstrar liderança e um compromisso 

adequados em matéria de alterações 

climáticas, nomeadamente implementando 

efetivamente o Acordo de Paris, e que 

consolide a sua credibilidade internacional 

e os instrumentos que lhe permitam moldar 

a política climática e a diplomacia 

ecológica da União nos anos vindouros, 

solicitando, neste contexto, à Comissão 

que avalie o eventual impacto negativo 

das várias negociações comerciais que 

estão em curso sobre os objetivos do 

Acordo de Paris; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/12 

Alteração  12 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 247-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 247-A. No contexto do Brexit, solicita à 

Comissão que quantifique – inclusive 

através de uma estimativa – a possível 

perda para a União dos bancos de pesca 

do Reino Unido e que quantifique com 

mais detalhe – nem que seja, uma vez 

mais, por estimativa – a possível perda de 

diversas espécies, e, finalmente, que 

avalie o impacto provável, por 

Estado-Membro, nos restantes bancos de 

pesca da União; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/13 

Alteração  13 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 282 

 

Proposta de resolução Alteração 

282. Tendo em conta que o acesso a 

água potável de boa qualidade é uma das 

necessidades mais básicas dos cidadãos, 

sublinha que a Comissão deve envidar 

todos os esforços necessários para 

acompanhar a par e passo a situação, 

nomeadamente no que diz respeito às 

pequenas zonas de abastecimento de água 

dado estas serem as que estão mais 

próximas dos utilizadores finais; recorda 

que uma má qualidade da água potável é 

suscetível de provocar riscos para a saúde 

dos cidadãos europeus; 

282. Tendo em conta que o acesso 

imediato ao abastecimento público de 
água potável de boa qualidade é uma das 

necessidades mais básicas dos cidadãos, 

sublinha que a Comissão deve envidar 

todos os esforços necessários para 

acompanhar a par e passo a situação, 

nomeadamente no que diz respeito às 

pequenas zonas de abastecimento de água 

dado estas serem as que estão mais 

próximas dos utilizadores finais; recorda 

que uma má qualidade da água potável é 

suscetível de provocar riscos para a saúde 

dos cidadãos europeus; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/14 

Alteração  14 

Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 286 

 

Proposta de resolução Alteração 

286. Chama a atenção para o facto 

importante de as políticas de tarifação da 

água contribuírem para o fomento da 

eficiência e para a recuperação dos custos 

da utilização da água; observa que é da 

responsabilidade dos Estados-Membros 

fornecer água potável a preços módicos e 

de qualidade elevada a todos os seus 

cidadãos, já que a água é um bem comum e 

um direito fundamental; 

286. Chama a atenção para o facto 

importante de as políticas de tarifação da 

água contribuírem para o fomento da 

eficiência e para a recuperação dos custos 

da utilização da água, incluindo por via de 

tributação geral; observa que é da 

responsabilidade dos Estados-Membros 

fornecer água potável a preços módicos e 

de qualidade elevada a todos os seus 

cidadãos, já que a água é um bem comum e 

um direito fundamental; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/15 

Alteração  15 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 326 

 

Proposta de resolução Alteração 

326. Lamenta que apenas tenha sido 

conferido ao Tribunal um mandato 

limitado relativamente à auditoria da 

assistência financeira concedida pela 

União à Grécia, que foi gerida pela Troica 

constituída pela Comissão, pelo Banco 

Central Europeu e pelo FMI, e que o TCE 

não tenha recebido informações adequadas 

do BCE; incentiva o BCE, num espírito de 

cooperação mútua, a fornecer informações 

que permitam ao TCE ter uma perceção 

mais ampla da utilização dos fundos da 

União; 

326. Lamenta que apenas tenha sido 

conferido ao Tribunal um mandato 

limitado relativamente à auditoria dos 

empréstimos concedidos pela União à 

Grécia, que foi gerida pela Troica 

constituída pela Comissão, pelo Banco 

Central Europeu e pelo FMI, e que o TCE 

não tenha recebido informações adequadas 

do BCE; incentiva o BCE, num espírito de 

cooperação mútua, a fornecer informações 

que permitam ao TCE ter uma perceção 

mais ampla da utilização dos fundos da 

União; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0130/16 

Alteração  16 

Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0130/2018 

Joachim Zeller 

Quitação 2016: Relatórios especiais do Tribunal de Contas no âmbito da quitação à Comissão 

COM(2017)0365 – C8-0299/2017 – 2017/2188(DEC) 

Proposta de resolução 

N.º 327 

 

Proposta de resolução Alteração 

327. Reconhece a situação económica 

complexa que se viveu em toda a Europa, 

nomeadamente a situação política 

particularmente complicada da Grécia, 

durante a execução da assistência 

financeira da União, e que estes fatores 

tiveram um impacto direto sobre a eficácia 

da execução da assistência; 

327. Reconhece a situação económica 

complexa que se viveu em toda a Europa 

durante esse período, agravada na Grécia 

pelas decisões tomadas pelo BCE para 

excluir a Grécia do seu programa de 

compra de obrigações, e que estes fatores 

tiveram um impacto direto negativo sobre 

a eficácia da execução dos empréstimos 

concedidos à Grécia; 

Or. en 

 

 


