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5.11.2020 A9-0206/23

Alteração 23
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Recorda 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, 
pelo menos, 10 % e um nível de despesas a 
favor da integração da ação climática de, 
pelo menos, 30 % em 2021;  reitera o seu 
apelo a favor de uma abordagem de 
integração da perspetiva de género de 
modo a reunir informações relacionadas 
com as questões de género relativas aos 
objetivos, aos contributos, às realizações e 
aos resultados, incluindo os compromissos 
de financiamento a favor da igualdade de 
género e a metodologia de 
acompanhamento e comunicação das 
despesas relacionadas com a questão da 
igualdade de género;

6. Recorda 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, em 2021, 
um nível de despesas a favor da 
biodiversidade de 10 % e um nível de 
despesas a favor da integração da ação 
climática de 30 %; reitera o seu apelo a 
favor de uma abordagem de integração da 
perspetiva de género de modo a reunir 
informações relacionadas com as questões 
de género relativas aos objetivos, aos 
contributos, às realizações e aos resultados, 
incluindo os compromissos de 
financiamento a favor da igualdade de 
género e a metodologia de 
acompanhamento e comunicação das 
despesas relacionadas com a questão da 
igualdade de género;
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5.11.2020 A9-0206/24

Alteração 24
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que estabeleça critérios de 
elegibilidade claros para uma nova 
metodologia rigorosa e exaustiva, tanto 
para as despesas relacionadas com o 
clima como para as relacionadas com a 
biodiversidade, sob a forma de 
regulamentos-quadro que assegurem que 
apenas os projetos que satisfaçam os 
critérios de avaliação técnica pertinentes 
elaborados nos termos do Regulamento 
(UE) 2020/852 sejam tidos em conta 
quando contribuam para esses objetivos 
de despesa, bem como, se for caso disso, 
para as medidas corretivas 
correspondentes e para a plena aplicação 
do princípio de «não prejudicar 
significativamente» a que se refere o 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2020/852, a fim de assegurar que a União 
cumpra os compromissos que assumiu no 
âmbito do Acordo de Paris e o seu apelo à 
eliminação gradual das subvenções 
indiretas aos combustíveis fósseis e à 
proibição das subvenções diretas a estes 
combustíveis em todo o orçamento da 
União;

Suprimido
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5.11.2020 A9-0206/25

Alteração 25
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que estabeleça critérios de 
elegibilidade claros para uma nova 
metodologia rigorosa e exaustiva, tanto 
para as despesas relacionadas com o clima 
como para as relacionadas com a 
biodiversidade, sob a forma de 
regulamentos-quadro que assegurem que 
apenas os projetos que satisfaçam os 
critérios de avaliação técnica pertinentes 
elaborados nos termos do Regulamento 
(UE) 2020/852 sejam tidos em conta 
quando contribuam para esses objetivos 
de despesa, bem como, se for caso disso, 
para as medidas corretivas 
correspondentes e para a plena aplicação 
do princípio de «não prejudicar 
significativamente» a que se refere o 
artigo 17.º do Regulamento (UE) 
2020/852, a fim de assegurar que a União 
cumpra os compromissos que assumiu no 
âmbito do Acordo de Paris e o seu apelo à 
eliminação gradual das subvenções 
indiretas aos combustíveis fósseis e à 
proibição das subvenções diretas a estes 
combustíveis em todo o orçamento da 
União;

7. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que estabeleça critérios de 
elegibilidade claros para uma nova 
metodologia rigorosa e exaustiva, tanto 
para as despesas relacionadas com o clima 
como para as relacionadas com a 
biodiversidade, sob a forma de um quadro 
que permita a aplicação do princípio de 
«não prejudicar significativamente», a fim 
de assegurar que a União cumpra os 
compromissos que assumiu no âmbito do 
Acordo de Paris;
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5.11.2020 A9-0206/26

Alteração 26
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 20

Proposta de resolução Alteração

20. Salienta o papel fundamental 
desempenhado pelo Mecanismo Interligar 
a Europa na promoção do desenvolvimento 
de uma rede transeuropeia de elevado 
desempenho e da interconectividade entre 
Estados-Membros, especialmente os que 
apoiam uma mobilidade sustentável e 
transfronteiras, bem como a transferência 
modal, com o objetivo de reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa em 
60 % até 2030, apoiar projetos energéticos 
e de transporte no âmbito da transição para 
uma economia com impacto neutro no 
clima em que seja garantida a segurança do 
aprovisionamento, tendo em conta a 
situação especial das regiões insulares e 
periféricas europeias, e sublinhar a 
necessidade de uma transição digital, que 
inclua a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores da União;  
propõe, por conseguinte, aumentos 
importantes;

20. Salienta o papel fundamental 
desempenhado pelo Mecanismo Interligar 
a Europa na promoção do desenvolvimento 
de uma rede transeuropeia de elevado 
desempenho e da interconectividade entre 
Estados-Membros, especialmente os que 
apoiam uma mobilidade sustentável e 
transfronteiras, bem como a transferência 
modal, apoiar projetos energéticos e de 
transporte no âmbito da transição para uma 
economia com impacto neutro no clima em 
que seja garantida a segurança do 
aprovisionamento, tendo em conta a 
situação especial das regiões insulares e 
periféricas europeias, e sublinhar a 
necessidade de uma transição digital, que 
inclua a melhoria das competências e a 
requalificação dos trabalhadores da União; 
propõe, por conseguinte, aumentos 
importantes;
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5.11.2020 A9-0206/27

Alteração 27
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

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

Proposta de resolução
N.º 28

Proposta de resolução Alteração

28. Sublinha a necessidade urgente de 
afetar recursos adicionais ao Programa UE 
pela Saúde, que contribui, em particular, 
para atender às importantes necessidades 
estruturais identificadas durante a crise da 
COVID-19 e define domínios de ação 
essenciais, como a melhoria dos sistemas 
nacionais de saúde, a redução das 
desigualdades no domínio da saúde, a 
disponibilidade de medicamentos e de 
outros produtos necessários durante a crise 
a preços razoáveis, bem como a garantia 
da prestação contínua e atempada de 
serviços acessíveis e seguros de saúde 
sexual e reprodutiva e direitos conexos e a 
intensificação, inter alia, da luta contra o 
cancro na União;

28. Sublinha a necessidade urgente de 
afetar recursos adicionais ao Programa UE 
pela Saúde, que contribui, em particular, 
para atender às importantes necessidades 
estruturais identificadas durante a crise da 
COVID-19 e define domínios de ação 
essenciais, como a melhoria dos sistemas 
nacionais de saúde, a redução das 
desigualdades no domínio da saúde, a 
disponibilidade de medicamentos e de 
outros produtos necessários durante a crise 
a preços razoáveis e de reforçar, inter alia, 
a luta contra o cancro na União;
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5.11.2020 A9-0206/28

Alteração 28
Karlo Ressler
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0206/2020
Pierre Larrouturou, Olivier Chastel
Orçamento geral 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 reforçar a 
cooperação europeia em matéria de defesa, 
uma vez que contribui não só para que a 
Europa e os seus cidadãos estejam mais 
seguros, 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;

Or. en


