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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões no seu relatório:

Alteração 1
Projeto de relatório intercalar
Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução
da Comissão dos Orçamentos

(projeto de relatório PE 496.558v01-00)

Alteração

D. Considerando que, nos termos do artigo 
311.º do TFUE, a União deve dotar-se dos 
meios necessários para atingir os seus 
objetivos e realizar com êxito as suas 
políticas, e que o orçamento é 
integralmente financiado por recursos 
próprios;

D. Considerando que, nos termos do artigo 
311.º do TFUE, a União deve dotar-se dos 
meios necessários para atingir os seus 
objetivos e realizar com êxito as suas 
políticas, e que o orçamento é 
integralmente financiado por recursos 
próprios, e considerando que o Conselho é 
obrigado a consultar previamente o 
Parlamento para adotar uma nova 
decisão sobre a reforma dos recursos 
próprios, bem como a obter a aprovação 
prévia do Parlamento para a adoção de 
regulamentos relativos a medidas de 
aplicação do sistema de recursos próprios;

Alteração 2
Projeto de relatório intercalar
Proposta de resolução
Considerando J

Proposta de resolução
da Comissão dos Orçamentos

(projeto de relatório PE 496.558v01-00)

Alteração

J. Considerando que a UE necessita de ter 
um orçamento e um processo orçamental 
que reflitam integralmente a essência 
democrática e transparente do processo de 
decisão e controlo parlamentar, no respeito 
pelos princípios da unicidade e da 
universalidade, que exigem que todas as 
receitas e despesas sejam inscritas sem 
qualquer compensação entre si e sejam 

J. Considerando que a UE necessita de ter 
um orçamento e um processo orçamental 
que reflitam integralmente a essência 
democrática e transparente do processo de 
decisão e controlo parlamentar, no respeito 
pelos princípios da unicidade e da 
universalidade, que exigem que todas as 
receitas e despesas sejam inscritas sem 
qualquer compensação entre si e sejam 
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objeto de debate público e votação; objeto de debate público e votação 
parlamentar;

Alteração 3
Projeto de relatório intercalar
Proposta de resolução
N.° 7

Proposta de resolução
da Comissão dos Orçamentos

(projeto de relatório PE 496.558v01-00)

Alteração

7. Lembra que, nos termos do artigo 310.º 
do TFUE, as receitas e despesas previstas 
no orçamento da UE devem estar 
equilibradas, pelo que o orçamento não 
pode gerar dívida pública;

7. Lembra que, nos termos do artigo 310.º 
do TFUE, as receitas e despesas previstas 
no orçamento da UE devem estar 
equilibradas, pelo que o orçamento não 
pode gerar nenhum défice público;

Alteração 4
Projeto de relatório intercalar
Proposta de resolução
N.° 8

Proposta de resolução
da Comissão dos Orçamentos

(projeto de relatório PE 496.558v01-00)

Alteração

8. Salienta que o orçamento da UE é um 
orçamento de investimento e que 94 % das 
suas receitas totais são investidas nos
próprios Estados-Membros ou nas 
prioridades externas da União; sublinha 
que o investimento público das regiões e 
dos Estados-Membros seria minimizado ou 
impossível sem a contribuição do 
orçamento da UE; entende que a 
diminuição do orçamento da UE 
prejudicaria, inevitavelmente, o 
crescimento e a capacidade competitiva da 
economia em toda a União;

8. Salienta que o orçamento da UE é 
sobretudo um orçamento de investimento e 
que 94 % das suas receitas totais são 
investidas no interior dos próprios 
Estados-Membros ou nas prioridades 
externas da União; sublinha que o 
investimento público das regiões e dos 
Estados-Membros seria minimizado ou 
impossível sem a contribuição do 
orçamento da UE; entende que a 
diminuição do orçamento da UE 
prejudicaria, inevitavelmente, o 
crescimento e a capacidade competitiva da 
economia em toda a União;

Alteração 5
Projeto de relatório intercalar
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Proposta de resolução
N.° 22

Proposta de resolução
da Comissão dos Orçamentos

(projeto de relatório PE 496.558v01-00)

Alteração

22. Recorda a sua posição de que, dado o 
vasto âmbito de missões, desafios e 
objetivos atribuídos à PAC, os montantes 
que lhe são consagrados no orçamento para 
2013 sejam pelo menos mantidos durante o 
próximo período de programação 
financeira; salienta, neste contexto, o papel 
importante desempenhado pelo segundo 
pilar da PAC, o qual contribui 
significativamente para o investimento e a 
criação de emprego nas zonas rurais e para 
o reforço da eficácia e competitividade do 
setor agrícola;

Recorda a sua posição de que, dado o vasto 
âmbito de missões, desafios e objetivos 
atribuídos à PAC, os montantes que lhe são 
consagrados no orçamento para 2013 sejam 
pelo menos mantidos durante o próximo 
período de programação financeira; 
salienta, neste contexto, a importância da 
agricultura para a segurança de 
abastecimento alimentar em todos os 
Estados-Membros e o papel importante 
desempenhado pelo segundo pilar da PAC, 
o qual contribui significativamente para o 
investimento e a criação de emprego nas 
zonas rurais e para o reforço da eficácia e 
competitividade do setor agrícola;

Alteração 6
Projeto de relatório intercalar
Proposta de resolução
N.° 24

Proposta de resolução
da Comissão dos Orçamentos

(projeto de relatório PE 496.558v01-00)

Alteração

24. Considera que o montante global 
afetado pela Comissão ao Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça não reflete 
adequadamente o reforço deste domínio 
resultante do Tratado de Lisboa, nem as 
suas atividades e desafios crescentes;

24. Considera que o montante global 
afetado pela Comissão ao Espaço de 
Liberdade, Segurança e Justiça não reflete 
adequadamente o reforço deste domínio 
resultante do Tratado de Lisboa, nem as 
suas atividades e desafios crescentes, 
particularmente no âmbito da luta contra 
o crime e no domínio das políticas de 
imigração e asilo;

Alteração 7
Projeto de relatório intercalar
Proposta de resolução
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N.° 26

Proposta de resolução
da Comissão dos Orçamentos

(projeto de relatório PE 496.558v01-00)

Alteração

26. Reitera a sua posição de que as novas 
responsabilidades atribuídas à União 
Europeia pelos Tratados exigem um
financiamento adicional adequado em 
relação ao QFP 2007-2013, de modo a 
permitir à União desempenhar o seu papel 
enquanto ator global observando os 
compromissos já assumidos, 
nomeadamente a realização dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio até 2015; 
sublinha a natureza complementar da 
assistência da UE face à prestada pelos 
Estados-Membros, bem como o seu efeito 
catalisador em termos de intervenção nas 
regiões onde a assistência bilateral não é 
prestada; afirma-se particularmente 
favorável à programação conjunta das 
ações dos Estados-Membros e da UE;

26. Reitera a sua posição de que as novas 
responsabilidades atribuídas à União 
Europeia pelos Tratados exigem um 
financiamento adicional adequado em 
relação ao QFP 2007-2013, de modo a 
permitir à União desempenhar o seu papel 
enquanto ator global e a assegurar a 
realização das suas ambições em matéria 
de promoção da democracia, paz, 
solidariedade, estabilidade e redução da 
pobreza nos países seus vizinhos e 
parceiros, observando os compromissos já 
assumidos, nomeadamente a realização dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio 
até 2015; sublinha a natureza 
complementar da assistência da UE face à 
prestada pelos Estados-Membros, bem 
como o seu efeito catalisador em termos de 
intervenção nas regiões onde a assistência 
bilateral não é prestada; afirma-se 
particularmente favorável à programação 
conjunta das ações dos Estados-Membros e 
da UE; salienta o aumento das 
responsabilidades internacionais da 
União e o desenvolvimento de novos 
instrumentos, nomeadamente o Serviço 
Europeu para a Ação Externa; insiste na 
necessidade de corresponder com 
resultados à sua aspiração de desenvolver 
políticas externas, de segurança e de 
defesa comuns;

Alteração 8
Projeto de relatório intercalar
Proposta de resolução
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N.° 62

Proposta de resolução
da Comissão dos Orçamentos

(projeto de relatório PE 496.558v01-00)

Alteração

62. Manifesta a sua disponibilidade para 
encetar um debate profundo com o 
Conselho sobre o regulamento do QFP e o 
AI, e solicita ao Conselho que intensifique 
os contactos a todos os níveis tendo em 
vista o Conselho Europeu de 22-23 de 
novembro;

62. Manifesta a sua disponibilidade para 
encetar um debate profundo com o 
Conselho sobre o regulamento do QFP e o 
AI, e solicita ao Conselho que intensifique 
os contactos a todos os níveis tendo em 
vista o Conselho Europeu de 22-23 de 
novembro; salienta a necessidade de 
alcançar o mais depressa possível o 
acordo final sobre o QFP, visto que 
qualquer demora afetará negativamente a 
possibilidade de usar eficazmente as 
despesas do orçamento da UE para fazer 
face aos desafios atuais às economias 
europeias, decorrentes da crise 
financeira;
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