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Alteração 6
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0145/2021
Damian Boeselager
Previsão de receitas e despesas do Parlamento para o exercício de 2022
(2020/2264(BUI))

Proposta de resolução
N.º 2

Proposta de resolução Alteração

2. Aprova o acordo alcançado na 
conciliação entre a Mesa e a Comissão dos 
Orçamentos em 14 de abril de 2021 no 
sentido de fixar a taxa de aumento em 
relação ao orçamento de 2021 em 2,4 %, o 
que corresponde a um nível global da 
previsão de receitas e despesas para 2022 
de 2 112 904 198 EUR, diminuir o nível de 
despesas do anteprojeto de previsão de 
receitas e despesas aprovado pela Mesa em 
8 de março de 2021 em 18,85 milhões de 
EUR e reduzir, consequentemente, as 
dotações propostas para as rubricas 
seguintes:

1004 01 – Despesas ordinárias de viagem:  
sessões, comissões ou suas delegações, 
grupos políticos e diversos; 1405 01 – 
Despesas de interpretação:  interpretação 
externa; 2007 01 – Construção de imóveis 
e arranjo das instalações; 2022 – 
Conservação, manutenção, gestão e 
limpeza dos imóveis; 2024 – Consumo de 
energia;  2120 01: Mobiliário:  compra, 
locação, manutenção e reparação de 
mobiliário;  2140: Material e instalações 
técnicas; 3000 – Despesas de deslocações 
em serviço do pessoal entre os três locais 
de trabalho; 3040 – Despesas diversas com 
reuniões internas; 3042 – Reuniões, 
congressos, conferências e delegações; 
3210 09: Despesas dos Serviços de Estudos 
do Parlamento Europeu, incluindo a 

2. Lamenta que o acordo alcançado 
na conciliação entre a Mesa e a Comissão 
dos Orçamentos em 14 de abril de 2021 
fixe a taxa de aumento em relação ao 
orçamento de 2021 em 2,4 %, o que 
corresponde a um nível global da previsão 
de receitas e despesas para 2022 de 2 112 
904 198 EUR, apesar de diminuir o nível 
de despesas do anteprojeto de previsão de 
receitas e despesas aprovado pela Mesa em 
8 de março de 2021 em 18,85 milhões de 
EUR e de reduzir, consequentemente, as 
dotações propostas para as rubricas 
seguintes:

1004 01 – Despesas ordinárias de viagem: 
sessões, comissões ou suas delegações, 
grupos políticos e diversos; 1405 01 – 
Despesas de interpretação: interpretação 
externa; 2007 01 – Construção de imóveis 
e arranjo das instalações; 2022 – 
Conservação, manutenção, gestão e 
limpeza dos imóveis; 2024 – Consumo de 
energia; 2120 01: Mobiliário: compra, 
locação, manutenção e reparação de 
mobiliário; 2140: Material e instalações 
técnicas; 3000 – Despesas de deslocações 
em serviço do pessoal entre os três locais 
de trabalho; 3040 – Despesas diversas com 
reuniões internas; 3042 – Reuniões, 
congressos, conferências e delegações; 
3210 09: Despesas dos Serviços de Estudos 
do Parlamento Europeu, incluindo a 
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biblioteca, os arquivos históricos, a 
avaliação das opções científicas e 
tecnológicas (STOA) e a Plataforma 
Europeia de Comunicação para a Ciência: 
despesas com a Plataforma Europeia de 
Comunicação para a Ciência; 3243 01: 
Centros de Visitantes do Parlamento 
Europeu: Parlamentarium e «Europa 
Experience»; 3244 01: Organização e 
receção de grupos de visitantes, programa 
Euroscola e convites a multiplicadores de 
opinião de países terceiros:  despesas de 
receção e subvenções para grupos de 
visitantes;  4220 02: Despesas relativas à 
assistência parlamentar:  remunerações e 
subsídios dos assistentes acreditados – 
Estatuto dos Deputados; 4220 04: Despesas 
relativas à assistência parlamentar: 
despesas de deslocações em serviço entre 
os três locais de trabalho e de formação 
externa dos assistentes acreditados – 
Estatuto dos Deputados;

biblioteca, os arquivos históricos, a 
avaliação das opções científicas e 
tecnológicas (STOA) e a Plataforma 
Europeia de Comunicação para a Ciência: 
despesas com a Plataforma Europeia de 
Comunicação para a Ciência; 3243 01: 
Centros de Visitantes do Parlamento 
Europeu: Parlamentarium e «Europa 
Experience»; 3244 01: Organização e 
receção de grupos de visitantes, programa 
Euroscola e convites a multiplicadores de 
opinião de países terceiros: despesas de 
receção e subvenções para grupos de 
visitantes; 4220 02: Despesas relativas à 
assistência parlamentar: remunerações e 
subsídios dos assistentes acreditados – 
Estatuto dos Deputados; 4220 04: Despesas 
relativas à assistência parlamentar: 
despesas de deslocações em serviço entre 
os três locais de trabalho e de formação 
externa dos assistentes acreditados – 
Estatuto dos Deputados;
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Alteração 7
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0145/2021
Damian Boeselager
Previsão de receitas e despesas do Parlamento para o exercício de 2022
(2020/2264(BUI))

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Sublinha que é absolutamente 
necessário realizar economias e lamenta 
que o orçamento do Parlamento tenha 
aumentado de forma constante, de ano 
para ano, durante as últimas legislaturas; 
solicita, por conseguinte, que o 
Parlamento fixe como principal objetivo 
para o seu próprio orçamento reduzir o 
mais possível os seus próprios custos e 
realizar economias significativas, a fim de 
enviar uma mensagem de solidariedade 
aos cidadãos da União; recorda, 
concretamente, o enorme impacto da 
pandemia de COVID-19 nos mercados de 
trabalho em 2020, tal como confirmado 
pela mais recente análise da OIT1-A, e 
observa com preocupação que as suas 
estimativas anuais apontam para uma 
perda de horas de trabalho a nível 
mundial de 8,8 % face ao quarto trimestre 
de 2019 (o equivalente a 255 milhões de 
postos de trabalho a tempo inteiro), o que 
é aproximadamente quatro vezes superior 
ao número de horas de trabalho perdidas 
durante a crise financeira mundial de 
2009;
__________________
1-A 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---dgreports/---
dcomm/documents/briefingnote/wcms_76
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Alteração 8
Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0145/2021
Damian Boeselager
Previsão de receitas e despesas do Parlamento para o exercício de 2022
(2020/2264(BUI))

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Apoia a criação de centros «Europa 
Experience» em todos os Estados-
Membros até 2024; toma nota da 
confirmação de que os atrasos causados 
pela pandemia de COVID-19 não 
comprometerão etapas importantes; apoia 
a administração na sua política destinada 
a maximizar as sinergias; espera que o 
impacto orçamental a longo prazo dos 
centros «Europa Experience» em termos de 
custos de funcionamento seja apresentado 
à Comissão dos Orçamentos antes da 
aprovação do orçamento de 2022; 
relembra que os centros «Europa 
Experience» devem permitir uma melhor 
compreensão por todos os cidadãos do 
funcionamento das instituições europeias;

37. Lamenta a criação de centros 
«Europa Experience» em todos os Estados-
Membros até 2024, especialmente durante 
o período crítico da pandemia de COVID-
19; questiona o valor acrescentado dos 
centros «Europa Experience» e condena o 
desperdício de dinheiro dos contribuintes 
numa campanha de propaganda que 
beneficia exclusivamente as instituições 
da UE;

Or. en



AM\1230195PT.docx PE692.516v01-00

PT Unida na diversidade PT

27.4.2021 A9-0145/9

Alteração 9
Joachim Kuhs, Nicolaus Fest
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0145/2021
Damian Boeselager
Previsão de receitas e despesas do Parlamento para o exercício de 2022
(2020/2264(BUI))

Proposta de resolução
N.º 38-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

38-A. Questiona o financiamento do 
programa «Escola embaixadora do 
Parlamento Europeu», pois parece 
oferecer uma perspetiva unilateral, o que 
impede os jovens de descobrir o 
pluralismo e as diferentes ideias 
representadas a nível da UE; apela à 
criação de procedimentos que garantam a 
neutralidade política das pessoas que 
participam na organização e na gestão 
deste programa;

Or. en


