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12.5.2020 A9-0102/8

Alteração 8
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0102/2020
Olivier Chastel
Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta de resolução
N.° 27

Proposta de resolução Alteração

27. Toma nota da prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso; verifica que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; toma nota 
da explicação dada à Comissão dos 
Orçamentos do Parlamento pelos serviços 
do Parlamento, segundo a qual o 
Parlamento poupou quase 100 milhões de 
EUR em juros nos últimos anos graças a 
essa prática e, por conseguinte, conseguiu 
controlar os custos financeiros dos seus 
grandes projetos imobiliários; salienta 
que a taxa de execução do orçamento do 
Parlamento é de quase 99 %;  considera 
que tal prática, se bem que legal, corre o 
risco de ser vista como uma orçamentação 
por excesso programada em determinados 
domínios, a fim de gerar fundos para o 
financiamento da política imobiliária do 
Parlamento; solicita uma reflexão sobre o 
financiamento de investimentos essenciais 
na política imobiliária, com base numa 
maior transparência e num planeamento 
pormenorizado;

27. Desaprova a prática corrente de 
«transferência global de remanescentes» no 
final do ano para contribuir para projetos 
imobiliários em curso e considera que tal 
provoca tensão com a transparência dos 
projetos imobiliários no orçamento do 
Parlamento; salienta que esta 
«transferência de remanescentes» ocorre 
sistematicamente nos mesmos capítulos, 
títulos e, com frequência, exatamente nas 
mesmas rubricas orçamentais; considera 
que tal prática corre o risco de ser vista 
como uma sobreavaliação programada 
dessas despesas, a fim de gerar fundos para 
o financiamento da política imobiliária do 
Parlamento; solicita uma reflexão sobre o 
financiamento de investimentos na política 
imobiliária;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/9

Alteração 9
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0102/2020
Olivier Chastel
Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta de resolução
N.º 34-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

34-A. Lamenta que não tenham sido 
tomadas medidas adicionais para permitir 
o acesso a todos os documentos 
parlamentares em todas as línguas 
oficiais do Parlamento Europeu e para 
estabelecer um verdadeiro multilinguismo 
no Parlamento Europeu; salienta que o 
Reino Unido deixou a União Europeia e 
que, por conseguinte, deixou de haver 
motivos, por mais tentadores que sejam, 
para favorecer o inglês no Parlamento 
Europeu;

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/10

Alteração 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, 
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0102/2020
Olivier Chastel
Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta de resolução
N.° 44

Proposta de resolução Alteração

44. Relembra que, nos termos do 
artigo 27.º, n.ºs 1 e 2 do Estatuto dos 
Deputados ao Parlamento Europeu16, 
«após a entrada em vigor do presente 
Estatuto, o fundo voluntário de pensão 
criado pelo Parlamento mantém-se para 
os deputados ou antigos deputados com 
direitos adquiridos ou direitos em 
formação a título do mesmo fundo» e «os 
direitos adquiridos ou em formação são 
integralmente mantidos»; observa ainda 
que, no final de 2018, o total de ativos 
líquidos a ter em conta e o compromisso 
atuarial ascenderam a 112,3 milhões de 
EUR e 398,4 milhões de EUR, 
respetivamente, o que levou a um défice 
atuarial estimado de 286,1 milhões de 
EUR; salienta que esta situação suscita 
preocupação quanto à eventual exaustão 
do Fundo Voluntário de Pensão; solicita ao 
Secretário-Geral e à Mesa que respeitem 
plenamente o Estatuto dos Deputados e 
que estabeleçam, no que se refere ao 
fundo de pensão, um plano claro para que 
o Parlamento assuma as suas obrigações 
e responsabilidades pelo regime 
voluntário de pensão dos seus deputados; 
apoia o pedido da Mesa no sentido de que 
Secretário-Geral seja incumbido de 
investigar formas de assegurar um 
financiamento sustentável do Fundo 
Voluntário de Pensão em conformidade 

44. Toma nota da possível exaustão do 
Fundo Voluntário de Pensão e rejeita a 
possibilidade de utilizar o dinheiro dos 
contribuintes europeus para melhorar a 
sustentabilidade do Fundo; salienta a 
necessidade de encarregar o 
Secretário-Geral de procurar soluções 
que não imponham encargos financeiros 
adicionais aos contribuintes europeus;



AM\1205029PT.docx PE647.631v01-00

PT Unida na diversidade PT

com as disposições do Estatuto dos 
Deputados, garantindo, ao mesmo tempo, 
a plena transparência;  considera que 
devem ser esgotadas todas as vias 
possíveis para encontrar uma solução 
justa para o problema, mantendo, ao 
mesmo tempo, no mínimo a 
responsabilidade do Parlamento; apela à 
Mesa e aos membros do Fundo 
Voluntário de Pensão para que apoiem 
medidas destinadas a limitar o défice do 
Fundo Voluntário de Pensão;
16 Decisão do Parlamento Europeu, de 28 de 
setembro de 2005, que aprova o Estatuto dos 
Deputados ao Parlamento Europeu (2005/684/CE, 
Euratom) (JO L 262 de 7.10.2005, p. 1).

Or. en
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12.5.2020 A9-0102/11

Alteração 11
Joachim Kuhs, 
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0102/2020
Olivier Chastel
Previsão de receitas e despesas do Parlamento Europeu para o exercício de 2021
(2019/2214(BUD))

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

1-A. Observa que o orçamento de 
2 090 467 628 EUR proposto para 2021 
representará um custo de 2 965 202 EUR 
para cada um dos 705 deputados ao 
Parlamento; salienta que o custo da 
legislação a nível europeu excede, de 
longe, o custo da legislação a nível 
nacional;

Or. en


