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Alteração 1
Rosa Estaràs Ferragut

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Constata que, atualmente, perante a 
difícil situação vivida pela economia 
europeia, os Estados-Membros e as 
instituições da UE têm de refletir, de 
forma conjunta, sobre a articulação de 
uma "Agenda para o Crescimento", 
dando, assim, mais sentido e credibilidade 
à política de consolidação fiscal; neste 
contexto, a mobilização dos instrumentos 
da UE, quer dos fundos estruturais quer 
do Banco Europeu de Investimento, pode 
contribuir de forma crucial para este 
objetivo;

Or. es

Alteração 2
Dimitar Stoyanov

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Considera que a política de coesão vem 
demonstrando, desde há muito tempo, o 
seu valor acrescentado enquanto 
instrumento necessário para o crescimento 
e a criação efetiva de emprego, ao orientar 
especificamente o investimento para as 
necessidades das regiões, contribuindo 
assim, não só para a redução das 
disparidades entre estas últimas, mas 
também para o relançamento económico e 
o desenvolvimento da União no seu 

2. Considera que a política de coesão
provou, desde há muito tempo, o seu valor 
acrescentado enquanto instrumento 
necessário para o crescimento e a criação 
efetiva de emprego, ao orientar 
especificamente o investimento para as 
necessidades das regiões, contribuindo 
assim, não só para a redução das 
disparidades entre estas últimas, mas 
também para o relançamento económico e 
o desenvolvimento da União no seu 
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conjunto; conjunto;

Or. bg

Alteração 3
Petru Constantin Luhan

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Manifesta-se igualmente preocupado 
com o facto de estas insuficiências 
poderem vir a agravar-se em 2013, 
prevendo-se entretanto que a 
implementação da subcategoria 1b venha a 
acelerar-se mais; solicita ao Conselho e à 
Comissão que examinem e avaliem de 
imediato, juntamente com o Parlamento, os 
montantes e as necessidades, a fim de não 
prejudicar a implementação de 2013; 
salienta que a falta de dotações para 
pagamentos pode pôr em risco programas 
que estão a funcionar bem atualmente;

4. Manifesta-se igualmente preocupado 
com o facto de estas insuficiências 
poderem vir a agravar-se em 2013, 
prevendo-se entretanto que a 
implementação da subcategoria 1b venha a 
acelerar-se mais; solicita ao Conselho e à 
Comissão que examinem e avaliem de 
imediato, juntamente com o Parlamento, os 
montantes e as necessidades, a fim de não 
prejudicar a implementação de 2013;
salienta que a falta de dotações para 
pagamentos pode pôr em risco programas 
que estão a funcionar bem atualmente e 
que a consecução dos objetivos 
ambicionados com estes programas 
poderia ficar comprometida;

Or. ro

Alteração 4
Andreas Mölzer

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Solicita também ao Conselho e à 
Comissão que avaliem cuidadosamente as 
necessidades reais da subcategoria 1b em 
termos de pagamentos em 2013, que não 
efetuem quaisquer reduções irrealistas ou 
insuficientemente justificadas e que não 
tomem decisões contrárias às previsões 

5. Solicita também ao Conselho e à 
Comissão que avaliem cuidadosamente as 
necessidades reais da subcategoria 1b em 
termos de pagamentos em 2013, que
procedam apenas às reduções
objetivamente justificadas e que não 
tomem decisões contrárias às previsões 
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apresentadas pelos próprios 
Estados-Membros e utilizadas como base 
para o projeto de orçamento da Comissão; 
salienta, a este respeito, que se oporá a 
qualquer possível redução do nível de 
pagamentos em relação às necessidades 
previstas pela Comissão nessa base.

apresentadas pelos próprios 
Estados-Membros e utilizadas como base 
para o projeto de orçamento da Comissão.

Or. de


