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Alteração  2 

Göran Färm, Francesca Balzani 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0369/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posição do Parlamento sobre o novo projecto de orçamento 2011 alterado pelo Conselho 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-A. Considera que a forma como evoluiu 

o sistema de recursos próprios da UE, que 

foi sendo gradualmente substituído por 

contribuições nacionais e 

consequentemente encarado como um 

encargo excessivo para as finanças 

públicas nacionais, torna a sua reforma 

mais necessária do que nunca; toma nota 

da declaração da Comissão; reitera, 

porém, a importância de que se reveste a 

apresentação, até 1 de Julho de 2011, pela 

Comissão de propostas substantivas 

relativas a novos recursos próprios para a 

UE, com base no artigo 311.º do TFUE, 

que inverte esta evolução e constitui um 

regresso ao sistema original de 

financiamento da UE inteiramente a 

partir dos seus recursos próprios; exorta a 

Comissão a comprometer-se a debater 

estas propostas com o Parlamento no 

contexto do processo de negociação do 

próximo quadro financeiro plurianual 

(QFP), em conformidade com a 

declaração n.º 3 do Acordo 

Interinstitucional de 17 de Maio de 2006; 

Or. en 
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Alteração  3 

Göran Färm, Francesca Balzani 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A7-0369/2010 

Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 

Posição do Parlamento sobre o novo projecto de orçamento 2011 alterado pelo Conselho 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Proposta de resolução 

N.° 1-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 1-B. Reitera o seu apelo a um acordo com 

o Conselho sobre verdadeiros mecanismos 

de flexibilidade que respeitem os 

princípios em vigor no tocante às revisões, 

tal como previsto no Acordo 

Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, 

a adoptar pelo Parlamento Europeu e 

pelo Conselho deliberando por maioria 

qualificada, a fim de permitir, no futuro, 

em 2011 e nos anos seguintes, um 

financiamento adequado das políticas que 

decorrem das novas competências 

conferidas à União Europeia pelo Tratado 

de Lisboa e do projecto Europa 2020; 

Or. en 

 

 

 


