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Alteração 22
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Orientações relativas ao orçamento de 2021 – Secção III
(2019/2213(BUD))
Proposta de resolução
N.° 13

Proposta de resolução Alteração

13. Reitera a sua posição segundo a 
qual as metas do QFP para 2021-2027 no 
que respeita à integração do clima e da 
biodiversidade devem ir além dos níveis 
das quotas de despesas específicas 
estabelecidos no seu relatório intercalar;  
espera, por conseguinte, atingir um nível 
de despesas a favor da biodiversidade de 
10 % e um nível de despesas a favor da 
integração da ação climática de 30 % em 
2021; reitera o seu apelo à Comissão para 
que estabeleça critérios de admissibilidade 
claros para uma metodologia rigorosa e 
exaustiva, sob a forma de 
regulamento-quadro, para a definição e o 
controlo das despesas relativas ao clima e à 
biodiversidade, tendo em conta o princípio 
de «não prejudicar», juntamente com as 
correspondentes medidas de correção, se 
for caso disso, e um mecanismo de 
verificação para identificar potenciais 
impactos nocivos das ações da UE na 
biodiversidade e no clima, em 
conformidade com os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris e 
com o seu apelo a uma eliminação 
gradual das subvenções diretas e indiretas 
aos combustíveis fósseis;

13. Reitera a sua posição segundo a 
qual as metas do QFP para 2021-2027 no 
que respeita à integração do clima e da 
biodiversidade devem ir além dos níveis 
das quotas de despesas específicas 
estabelecidos no seu relatório intercalar; 
espera, por conseguinte, atingir um nível 
de despesas a favor da biodiversidade de 
10 % e um nível de despesas a favor da 
integração da ação climática de 30 % em 
2021; reitera o seu apelo à Comissão para 
que estabeleça critérios de admissibilidade 
claros para uma metodologia rigorosa e 
exaustiva, sob a forma de 
regulamento-quadro, para a definição e o 
controlo das despesas relativas ao clima e à 
biodiversidade, tendo em conta o princípio 
de «não prejudicar», juntamente com as 
correspondentes medidas de correção, se 
for caso disso, e um mecanismo de 
verificação para identificar potenciais 
impactos nocivos das ações da UE na 
biodiversidade e no clima, em 
conformidade com os compromissos 
assumidos no âmbito do Acordo de Paris;
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Alteração 23
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 20-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

20-A. Entende que o turismo, sendo um 
dos setores mais afetados pela crise, 
necessita de uma estratégia global 
apoiada por uma dotação específica 
através de um programa da UE distinto 
no próximo QFP; insiste em que seja 
prestada especial atenção e apoio às 
pequenas empresas e às empresas 
familiares, em particular no que respeita 
ao agroturismo e às pequenas unidades 
hoteleiras, que terão mais dificuldades em 
cumprir as novas normas de segurança, 
bem como às regiões insulares e às 
regiões ultraperiféricas;
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