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5.11.2020 A9-0206/29

Alteração 29
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

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.° 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, com o objetivo de reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa em 
65% 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;
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5.11.2020 A9-0206/30

Alteração 30
David Cormand, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

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.° 43-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

43-A. Decide reforçar o instrumento de 
assistência técnica, a fim de ajudar os 
poderes e governos locais, regionais e 
nacionais a melhorarem a respetiva 
capacidade para conceber, elaborar e 
aplicar reformas, nomeadamente por 
meio do intercâmbio de boas práticas, de 
processos e metodologias adequados e de 
uma gestão mais eficaz e eficiente dos 
recursos humanos;
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5.11.2020 A9-0206/31

Alteração 31
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

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.° 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;
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5.11.2020 A9-0206/32

Alteração 32
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

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.° 74

Proposta de resolução Alteração

74. Decide não repor, nesta fase, os 
montantes que o Conselho reduziu na 
rubrica 7;

74. Decide não repor, nesta fase, os 
montantes que o Conselho reduziu na 
rubrica 7, exceto no que respeita ao 
necessário reforço da DG ENV, a fim de 
assegurar a boa execução do Pacto 
Ecológico Europeu;

Or. en
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5.11.2020 A9-0206/33

Alteração 33
David Cormand, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

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.° 75

Proposta de resolução Alteração

75. Lamenta profundamente que a 
Comissão ainda não tenha respondido ao 
apelo do Parlamento no sentido de ter 
pleno acesso aos contratos e às 
informações referentes ao contrato relativo 
às vacinas contra a COVID-19, que é 
coberto pelo projeto de orçamento 
retificativo n.º 8/2020;

75. Lamenta profundamente que a 
Comissão ainda não tenha respondido ao 
apelo do Parlamento no sentido de ter 
pleno acesso aos contratos e às 
informações referentes ao contrato relativo 
às vacinas contra a COVID-19, que é 
coberto pelo projeto de orçamento 
retificativo n.º 8/2020; exige à Comissão 
que conceda à autoridade orçamental 
acesso ao contrato relativo às vacinas 
contra a COVID-19 antes do final de 
2020; 

Or. en


