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16.12.2020 A9-0267/1

Alteração 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (secção III – Comissão)
Olivier Chastel (outras secções)
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Proposta de resolução
N.° 2

Proposta de resolução Alteração

2. Recorda que o Comité de 
Conciliação chegou a um entendimento 
comum sobre o conteúdo do orçamento de 
2021 com base no projeto de elementos de 
conclusões comuns n.º 4, tal como 
apresentado pela Comissão em 4 de 
dezembro de 2020, e convidou a Comissão 
a apresentar um segundo projeto de 
orçamento para 2021 que reflita o 
entendimento comum, logo que haja 
garantias suficientes de que o artigo 312.º, 
n.º 1, do TFUE pode ser cumprido;  
observa que o projeto de elementos de 
conclusões comuns inclui cinco 
declarações, nomeadamente sobre a luta 
contra a pobreza infantil no âmbito do 
Fundo Social Europeu + e sobre a resposta 
ao impacto da crise da COVID 19 nos 
setores, como o turismo e as PME, e nas 
pessoas mais afetadas pela crise;

2. Recorda que o Comité de 
Conciliação chegou a um entendimento 
comum sobre o conteúdo do orçamento de 
2021 com base no projeto de elementos de 
conclusões comuns n.º 4, tal como 
apresentado pela Comissão em 4 de 
dezembro de 2020, e convidou a Comissão 
a apresentar um segundo projeto de 
orçamento para 2021 que reflita o 
entendimento comum, logo que haja 
garantias suficientes de que o artigo 312.º, 
n.º 1, do TFUE pode ser cumprido; observa 
que o projeto de elementos de conclusões 
comuns inclui cinco declarações, 
nomeadamente sobre a luta contra a 
pobreza infantil no âmbito do Fundo Social 
Europeu + e sobre a resposta ao impacto da 
crise da COVID 19 nos setores, como o 
turismo e as PME, e nas pessoas mais 
afetadas pela crise; salienta, no entanto, 
que as declarações da Comissão não são 
suficientes para combater a pobreza 
infantil ou apoiar os gravemente afetados 
setores do turismo e das PME; insta a 
Comissão a traduzir essas declarações em 
ações concretas, aumentando o 
financiamento dos respetivos programas, 
nomeadamente o Fundo de Garantia para 
a Infância;
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16.12.2020 A9-0267/2

Alteração 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (secção III – Comissão)
Olivier Chastel (outras secções)
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Proposta de resolução
N.° 4

Proposta de resolução Alteração

4. Congratula se com o facto de o 
aumento de 185 milhões de EUR para além 
dos níveis do primeiro PO, tal como 
alterado pela Carta Retificativa n.º 1/2020, 
obtido nas negociações de conciliação, 
corresponder às principais prioridades 
políticas do Parlamento;  observa que os 
aumentos incluem 60,3 milhões de EUR 
para o Mecanismo Interligar a Europa 
Transportes, 42 milhões de EUR para o 
LIFE, 25,7 milhões de EUR para o 
Programa Europa Digital, 6,6 milhões de 
EUR para o programa Direitos e Valores 
(dos quais 4,8 milhões de EUR para o 
programa Daphne), 2,7 milhões de EUR 
para o programa Justiça, 25 milhões de 
EUR para a Ajuda Humanitária, como 
parte do reforço de 500 milhões de EUR 
para o período 2021 2027, conforme 
acordado no contexto do QFP, 10,2 
milhões de EUR para a UNRWA no 
âmbito do Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional (IPA) e 7,3 milhões de EUR 
para a Procuradoria Europeia, 
principalmente para reforços dos efetivos; 
observa ainda que a Carta Retificativa n.º 
1/2020 já tinha incorporado aumentos para 
os programas Horizonte Europa, Erasmus 
+ e EU4Health, a fim de refletir o resultado 
das negociações sobre o QFP;

4. Congratula se com o facto de o 
aumento de 185 milhões de EUR para além 
dos níveis do primeiro PO, tal como 
alterado pela Carta Retificativa n.º 1/2020, 
obtido nas negociações de conciliação, 
corresponder às principais prioridades 
políticas do Parlamento; observa que os 
aumentos incluem 60,3 milhões de EUR 
para o Mecanismo Interligar a Europa 
Transportes, 42 milhões de EUR para o 
LIFE, 25,7 milhões de EUR para o 
Programa Europa Digital, 6,6 milhões de 
EUR para o programa Direitos e Valores 
(dos quais 4,8 milhões de EUR para o 
programa Daphne), 2,7 milhões de EUR 
para o programa Justiça, 25 milhões de 
EUR para a Ajuda Humanitária, como 
parte do reforço de 500 milhões de EUR 
para o período 2021 2027, conforme 
acordado no contexto do QFP, 10,2 
milhões de EUR para a UNRWA no 
âmbito do Instrumento de Vizinhança, 
Desenvolvimento e Cooperação 
Internacional (IPA) e 7,3 milhões de EUR 
para a Procuradoria Europeia, 
principalmente para reforços dos efetivos; 
observa ainda que a Carta Retificativa n.º 
1/2020 já tinha incorporado aumentos para 
os programas Horizonte Europa, Erasmus 
+ e EU4Health, a fim de refletir o resultado 
das negociações sobre o QFP; observa, no 
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entanto, que o aumento de 185 milhões de 
EUR continua a ser insuficiente para 
fazer face às enormes e múltiplas 
repercussões da crise da COVID-19; 
recorda que este montante é muito 
inferior ao previsto no mandato inicial do 
Parlamento no início do período de 
conciliação;
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16.12.2020 A9-0267/3

Alteração 3
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (secção III – Comissão)
Olivier Chastel (outras secções)
Orçamento geral da União para o exercício de 2021 - todas as secções
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Proposta de resolução
N.° 8

Proposta de resolução Alteração

8. Congratula se com o facto de o 
Parlamento ter conseguido defender uma 
nomenclatura orçamental mais diferenciada 
em comparação com a proposta pela 
Comissão no primeiro PO, nomeadamente 
no que diz respeito ao IVDCI, ao Erasmus 
+, ao programa Direitos e Valores e ao 
diálogo social; entende que essas alterações 
permitirão ao Parlamento e ao Conselho 
exercer melhor o seu papel de decisão no 
processo orçamental anual e o seu controlo 
sobre a execução do orçamento; lamenta, 
no entanto, que, durante a conciliação, o 
Conselho e a Comissão não tenham 
concordado com uma nomenclatura mais 
pormenorizada, tal como proposta pelo 
Parlamento, em particular para o Fundo 
para o Asilo e a Migração e o Instrumento 
de Gestão das Fronteiras e dos Vistos, bem 
como para o Instrumento de Assistência de 
Pré Adesão e para uma maior diferenciação 
no IVDCI, em particular na vertente da 
política de vizinhança;

8. Congratula se com o facto de o 
Parlamento ter conseguido defender uma 
nomenclatura orçamental mais diferenciada 
em comparação com a proposta pela 
Comissão no primeiro PO, nomeadamente 
no que diz respeito ao IVDCI, ao Erasmus 
+, ao programa Direitos e Valores e ao 
diálogo social; salienta, em particular, a 
importância da criação de uma rubrica 
específica para as ações de informação e 
formação destinadas às organizações de 
trabalhadores; entende que essas 
alterações permitirão ao Parlamento e ao 
Conselho exercer melhor o seu papel de 
decisão no processo orçamental anual e o 
seu controlo sobre a execução do 
orçamento; lamenta, no entanto, que, 
durante a conciliação, o Conselho e a 
Comissão não tenham concordado com 
uma nomenclatura mais pormenorizada, tal 
como proposta pelo Parlamento, em 
particular para o Fundo para o Asilo e a 
Migração e o Instrumento de Gestão das 
Fronteiras e dos Vistos, bem como para o 
Instrumento de Assistência de Pré Adesão 
e para uma maior diferenciação no IVDCI, 
em particular na vertente da política de 
vizinhança;

Or. en
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