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Alteração   1 

Tibor Szanyi 

 

Projeto de parecer 

N.º 2 

 
Projeto de parecer Alteração 

2. Recorda que 2014 é o primeiro ano de 

aplicação do novo quadro financeiro 

plurianual (QFP) - destinado a determinar a 

dimensão e a distribuição das despesas da 

União para o período de 2014 a 2020 - e 

que, consequentemente, o nível de 

execução é inferior ao de anos anteriores; 

2. Recorda que 2014 foi um ano de 

transição, sendo o primeiro ano de 

aplicação do novo quadro financeiro 

plurianual (QFP) - destinado a determinar a 

dimensão e a distribuição das despesas da 

União para o período de 2014 a 2020 -, e 

que, consequentemente, o nível de 

execução é inferior ao de anos anteriores; 

Or. en 

 

Alteração   2 

Julie Girling 

 

Projeto de parecer 

N.º 4 

 
Projeto de parecer Alteração 

4. Considera digno de nota, neste 

contexto, que o capítulo que engloba o 

desenvolvimento rural, o ambiente, as 

pescas e a saúde registe a taxa de erro mais 

alta do relatório de 2014 do TCE, isto é, 

6,2 % face a uma média de 4,4%; salienta 

que esta taxa de erro é representativa de 

todos os domínios de intervenção 

incluídos no capítulo; 

4. Neste contexto, observa com profunda 

preocupação que o capítulo relativo ao 

desenvolvimento rural, ao ambiente, às 

pescas e à saúde regista a taxa de erro mais 

alta do relatório de 2014 do TCE, isto é, 

6,2 % face a uma média de 4,4%; assinala, 

além disso, que muitas das principais 

deficiências identificadas pelo TCE são 

muito semelhantes às já assinaladas nos 

três anos anteriores; 

Or. en 

 

Alteração   3 

Julie Girling 

 

Projeto de parecer 
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N.º 25 

 
Projeto de parecer Alteração 

25. Considera, com base nos dados 

disponíveis e no relatório de execução, que 

pode ser concedida quitação à Comissão 

pela execução das despesas nos domínios 

da política ambiental e climática, da saúde 

pública e da segurança alimentar relativas 

ao exercício de 2014. 

25. Considera que, com base nos dados 

disponíveis e no relatório de execução, não 

pode ser concedida quitação à Comissão 

pela execução das despesas nos domínios 

da política ambiental e climática, da saúde 

pública e da segurança alimentar relativas 

ao exercício de 2014, na ausência de uma 

declaração de fiabilidade sem reservas por 

parte do TCE. 

 

Or. en 

 

 


