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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o projecto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2011, todas 
as secções, alterado pelo Conselho 
(C7-0000/2010 – 2010/2290(BUD)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 314.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE) e o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica,

– Tendo em conta a Decisão 2007/436/CE, Euratom do Conselho, de 7 de Junho de 2007, 
relativa ao sistema de recursos próprios das Comunidades Europeias1, 

– Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de 
Junho de 2002, que institui o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias2,

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira3,

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de Março de 2010 sobre as prioridades para o 
orçamento de 20114,

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de Junho de 2010 sobre mandato para o trílogo 
sobre o projecto de orçamento para o exercício de 20115,

– Tendo em conta a sua resolução de 20 de Outubro de 2010 sobre a posição do Parlamento 
sobre o projecto de orçamento para 2011, modificado pelo Conselho6, 

– Tendo em conta a sua resolução de 25 de Novembro de 2010 sobre as negociações em 
curso sobre o orçamento para o exercício de 20117,

– Tendo em conta o novo projecto de orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2011, que a Comissão apresentou em 26 de Novembro de 2010 (COM(2010)0750), nos 
ermos do n.º 8 do artigo 314.º do TFUE,

– Tendo em conta as conclusões do trílogo orçamental de 6 de Dezembro de 2010,

– Tendo em conta a posição sobre o projecto de orçamento da União Europeia adoptada 
pelo Conselho em 10 de Dezembro de 2010 (C7-0000/2010),

1  JO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
2 JO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
3 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
4 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0086.
5 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0205.
6 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0372.
7 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0433.
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– Tendo em conta o artigo 75.º-B do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A7-0369/2010),

1. Entende que, embora o projecto de orçamento alterado pelo Conselho não satisfaça 
inteiramente a verdadeira necessidade de um orçamento comunitário sustentável, coerente e 
eficaz, o objectivo do Parlamento é dotar a União de um orçamento que possa ser executado 
de forma plena e previsível a partir do início de um exercício financeiro;

2. Em conformidade com o n.º 4 do artigo 314.º do TFUE, considera necessário constituir 
reservas de dotações, a fim de ajudar a Comissão a melhorar a transparência em matéria de 
informação e a execução das dotações da Secção III do orçamento; aprova, assim alterado, o 
projecto de orçamento para o exercício de 2011 alterado pela posição do Conselho;

3. Aprova a declaração conjunta relativa às dotações de pagamento que figura em anexo à 
presente resolução;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, bem 
como às outras instituições e organismos interessados.
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ANEXO: PROJECTO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA RELATIVA ÀS DOTAÇÕES 
DE PAGAMENTO

"Atendendo aos esforços de consolidação orçamental que os Estados-Membros estão 
actualmente a desenvolver, o Parlamento Europeu e o Conselho aceitam o nível das dotações 
de pagamento para 2011 estabelecido no projecto de orçamento apresentado pela Comissão 
em 26 de Novembro. Solicitam à Comissão que apresente um projecto de orçamento 
rectificativo caso as dotações previstas no orçamento para 2011 ser revelem insuficientes para 
cobrir as despesas da sub-rubrica 1A (Competitividade para o crescimento e o emprego), da 
sub-rubrica 1B (Coesão para o crescimento e o emprego), da rubrica 2 (Preservação e gestão 
dos recursos naturais), da rubrica 3 (Cidadania, liberdade, segurança e justiça) e da rubrica 4 
(A UE como protagonista global).

Em particular, o Parlamento Europeu e o Conselho instam a Comissão a apresentar, o mais 
tardar até finais de Setembro de 2011, valores actualizados relativamente à situação e às 
estimativas referentes às dotações de pagamento da sub-rubrica 1B (Coesão para o 
crescimento e o emprego) e do desenvolvimento rural da rubrica 2 (Preservação e gestão dos 
recursos naturais) e a apresentar, se necessário, um projecto de orçamento rectificativo 
exclusivamente para este efeito.

O Parlamento Europeu e o Conselho tomarão uma posição sobre um eventual projecto de 
orçamento rectificativo o mais cedo possível, de modo a evitar qualquer insuficiência nas dotações 
de pagamento. Além disso, o Parlamento Europeu e o Conselho comprometem-se a deliberar 
rapidamente sobre qualquer eventual transferência de dotações de pagamento, incluindo entre 
rubricas do quadro financeiro, a fim de optimizar a utilização das dotações de pagamento previstas 
no orçamento e de as alinhar com a execução e as necessidades efectivas."
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