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Alteração 1
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III
(2019/2213(BUD))

Proposta de resolução
N.º 17

Proposta de resolução Alteração

17. Sublinha que os investimentos em 
infraestruturas de transporte podem 
contribuir para a realização tanto dos 
objetivos de apoio à economia da UE no 
contexto atual como dos esforços de 
combate às alterações climáticas, bem 
como para a transição para uma mobilidade 
sustentável, com base, nomeadamente, na 
conclusão das políticas relativas à rede 
transeuropeia de transportes (RTE-T), à 
Shift2Rail e ao Mecanismo Interligar a 
Europa; 

17. Sublinha que os investimentos em 
infraestruturas de transporte podem 
contribuir para a realização tanto dos 
objetivos de apoio à economia da UE no 
contexto atual como dos esforços de 
combate às alterações climáticas, bem 
como para a transição para uma mobilidade 
sustentável, com base, nomeadamente, na 
conclusão das políticas relativas à rede 
transeuropeia de transportes (RTE-T), à 
Shift2Rail e ao Mecanismo Interligar a 
Europa; insta a Comissão a alinhar todos 
os projetos do MIE pelos objetivos do 
Acordo de Paris;

Or. en
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Alteração 2
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III
(2019/2213(BUD))

Proposta de resolução
N.º 31

Proposta de resolução Alteração

31. Assinala que a política agrícola 
comum (PAC) e a política comum das 
pescas (PCP) são pedras angulares da 
integração europeia, que visam garantir aos 
europeus um abastecimento alimentar 
seguro e de elevada qualidade e a soberania 
alimentar, o bom funcionamento dos 
mercados alimentares, o desenvolvimento 
sustentável das regiões rurais, a renovação 
geracional, a gestão sustentável dos 
recursos naturais e a preservação da 
biodiversidade; recorda o papel 
fundamental destas políticas, que 
contribuem para que os agricultores e os 
pescadores tenham um rendimento estável 
e aceitável, especialmente no difícil 
contexto atual; recorda a sua posição com 
vista às negociações do QFP para 2021-
2027, segundo a qual os orçamentos da 
PAC e da PCP devem ser preservados;  
solicita que estas políticas sejam reforçadas 
e que seja conferida especial atenção à 
agricultura de minifúndio e à pesca 
artesanal;  faz notar que a PAC, juntamente 
com outras políticas da União, terá um 
papel importante a desempenhar na 
realização das ambições do Pacto 
Ecológico; 

31. Assinala que a política agrícola 
comum (PAC) e a política comum das 
pescas (PCP) são pedras angulares da 
integração europeia, que visam garantir aos 
europeus um abastecimento alimentar 
seguro e de elevada qualidade e a soberania 
alimentar, o bom funcionamento dos 
mercados alimentares, o desenvolvimento 
sustentável das regiões rurais, a renovação 
geracional, a gestão sustentável dos 
recursos naturais e a preservação da 
biodiversidade; recorda o papel 
fundamental destas políticas, que 
contribuem para que os agricultores e os 
pescadores tenham um rendimento estável 
e aceitável, especialmente no difícil 
contexto atual; recorda a sua posição com 
vista às negociações do QFP para 2021-
2027, segundo a qual os orçamentos da 
PAC e da PCP devem ser preservados; 
solicita que estas políticas sejam reforçadas 
e que seja conferida especial atenção à 
agricultura de minifúndio e à pesca 
artesanal; faz notar que a PAC, juntamente 
com outras políticas da União, terá um 
papel importante a desempenhar na 
realização das ambições do Pacto 
Ecológico; exorta, neste contexto, a 
Comissão a analisar em que medida a 
atual proposta de reforma da PAC 
contribui para estas ambições e a propor 
alterações adequadas;
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10.6.2020 A9-0110/3

Alteração 3
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III
(2019/2213(BUD))

Proposta de resolução
N.º 45

Proposta de resolução Alteração

45. Salienta a importância de 
conceder apoio financeiro adequado para 
enquadrar uma genuína União Europeia 
da Defesa, promover a autonomia 
estratégica e reforçar o papel da UE a 
nível mundial; sublinha, em particular, a 
importância de manter a sua posição no 
que se refere aos montantes para o Fundo 
Europeu de Defesa (FED) e para a 
mobilidade militar; salienta que é 
necessário garantir o apoio permanente e 
a coordenação reforçada das políticas e 
ações de defesa no âmbito da Agência 
Europeia de Defesa (AED), da 
cooperação estruturada permanente 
(CEP), do FED e de outras iniciativas; 
exorta a Comissão a prever o 
financiamento das despesas 
administrativas e operacionais da AED e 
da CEP a partir do orçamento da União, 
restaurando a função orçamental do 
Parlamento Europeu prevista no artigo 
41.º do TUE;

Suprimido

Or. en
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Alteração 4
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Relatório A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientações relativas ao orçamento de 2021 - Secção III
(2019/2213(BUD))

Proposta de resolução
N.º 57

Proposta de resolução Alteração

57. Solicita à Comissão que dê o 
exemplo, garantindo concursos de alta 
qualidade e socialmente responsáveis, de 
modo a que os contratos sejam adjudicados 
a empresas que respeitem as normas 
ambientais e laborais fundamentais;

57. Solicita à Comissão que dê o 
exemplo, garantindo concursos de alta 
qualidade e socialmente responsáveis, de 
modo a que os contratos sejam adjudicados 
a empresas que respeitem as normas 
ambientais e laborais fundamentais, e 
aplicando critérios melhores e mais 
rigorosos para evitar conflitos de 
interesses;

Or. en


