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4.11.2020 A9-0206/8

Alteração 8
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento anual da União para o exercício de 2021 - todas as secções
(2020/1998(BUD))

Proposta de resolução
N.º 33

Proposta de resolução Alteração

33. Faz sua a previsão da Comissão 
segundo a qual, no contexto da recuperação 
da pandemia de COVID-19, a luta contra a 
pobreza extrema e, em especial, o combate 
à pobreza infantil será ainda mais 
importante nos próximos anos; insiste, por 
conseguinte, na necessidade de criar uma 
rubrica orçamental independente no âmbito 
do FSE+ para a Garantia Europeia para a 
Infância, a que deve ser atribuída uma 
dotação de mil milhões de EUR para o ano 
de 2021;

33. Faz sua a previsão da Comissão 
segundo a qual, no contexto da recuperação 
da pandemia de COVID-19, a luta contra a 
pobreza extrema e, em especial, o combate 
à pobreza infantil será ainda mais 
importante nos próximos anos; insiste, por 
conseguinte, na necessidade de criar uma 
rubrica orçamental independente no âmbito 
do FSE+ para a Garantia Europeia para a 
Infância, a que deve ser atribuída uma 
dotação de mil milhões de EUR para o ano 
de 2021; recorda a importância de dotar o 
Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas 
mais Carenciadas (FAEPMC) de recursos 
suficientes, especialmente no contexto da 
pandemia de COVID-19;
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Alteração 9
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento anual da União para o exercício de 2021 - todas as secções
(2020/1998(BUD))

Proposta de resolução
N.º 58

Proposta de resolução Alteração

58. Destaca a importância de um 
enquadramento progressivo da política 
comum de segurança e defesa da União;  
sublinha a importância de uma cooperação 
europeia reforçada em matéria de defesa, 
uma vez que contribui não só para uma 
maior segurança da Europa e dos seus 
cidadãos, mas também para uma redução 
dos custos;  solicita um aumento do 
financiamento para o Fundo Europeu de 
Defesa, a fim de promover plenamente 
uma base industrial de defesa inovadora e 
competitiva que contribua para a tão 
necessária autonomia estratégica da 
União;

58. Destaca a importância de um 
enquadramento progressivo da política 
comum de segurança e defesa da União; 
sublinha a importância de uma cooperação 
europeia reforçada em matéria de defesa, 
uma vez que contribui não só para uma 
maior segurança da Europa e dos seus 
cidadãos, mas também para uma redução 
dos custos;
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4.11.2020 A9-0206/10

Alteração 10
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento anual da União para o exercício de 2021 - todas as secções
(2020/1998(BUD))

Proposta de resolução
N.º 59

Proposta de resolução Alteração

59. Solicita um aumento do 
financiamento destinado à mobilidade 
militar, com o objetivo de ajudar os 
Estados-Membros a agir de forma mais 
rápida e eficaz; observa que é necessário 
um financiamento suficiente para apoiar 
as missões e operações no âmbito da 
política comum de segurança e defesa, 
nomeadamente através de medidas como 
o financiamento de infraestruturas de 
transporte de dupla utilização e a 
simplificação das autorizações 
diplomáticas e das regras aduaneiras;

Suprimido
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