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3.7.2012 A7-0206/1 

Alteração  1 

Francesca Balzani 

em nome do Grupo S&D 

Giovanni La Via 

em nome do Grupo PPE 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Alda Sousa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2012: excedente do exercício de 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, na posição sobre o 

pedido de transferência DEC 9/2012 

adotada pelo Conselho, este reduziu 

drasticamente as dotações de pagamento 

transferidas para o domínio da 

investigação, onde releva uma necessidade 

urgente de dotações de pagamento para 

honrar as autorizações precedentes, e as 

dotações de pagamento permaneceram em 

rubricas orçamentais onde não podem ser 

despendidas, 

F. Considerando que, na posição sobre o 

pedido de transferência DEC 9/2012 

adotada pelo Conselho, este reduziu 

drasticamente as dotações de pagamento 

transferidas para o domínio da 

investigação, onde releva uma necessidade 

urgente de dotações de pagamento para 

honrar as autorizações precedentes, mas 

que, no contexto do pedido de 

transferência DEC 19/2012, o Conselho 

está finalmente a reconsiderar a sua 

posição, 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/2 

Alteração  2 

Francesca Balzani, Göran Färm 

em nome do Grupo S&D 

Giovanni La Via 

em nome do Grupo PPE 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Alda Sousa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2012: excedente do exercício de 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Salienta que a subexecução da despesa 

(0,73 mil milhões de euros) não é 

resultante da existência de dificuldades de 

absorção ou de uma má gestão, mas das 

regras em vigor referentes ao ajustamento 

da repartição dos pagamentos de acordo 

com as necessidades; considera, 

consequentemente, que este ponto requer 

um tratamento diferenciado em relação à 

parte do excedente que é resultante de 

variações da receita; sublinha, além disso, 

que uma grande parte desta subexecução é 

resultante da decisão do Conselho de não 

aprovar a atualização dos vencimentos e 

das pensões prevista pelo Estatuto dos 

Funcionários; 

3. Salienta que a subexecução da despesa 

(0,73 mil milhões de euros) não é 

resultante da existência de dificuldades de 

absorção ou de uma má gestão, mas das 

regras em vigor referentes ao ajustamento 

da repartição dos pagamentos de acordo 

com as necessidades; considera, 

consequentemente, que este ponto deverá 

ter um tratamento diferente em relação à 

parte do excedente que é resultante de 

variações da receita; sublinha, além disso, 

que uma grande parte desta subexecução é 

resultante da decisão do Conselho de não 

aprovar a atualização dos vencimentos e 

das pensões prevista pelo Estatuto dos 

Funcionários; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/3 

Alteração  3 

Francesca Balzani, Göran Färm 

em nome do Grupo S&D 

Giovanni La Via 

em nome do Grupo PPE 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Alda Sousa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2012: excedente do exercício de 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Lamenta que, não obstante as 

disposições do artigo 310.º, n.º 5, do 

TFUE, relativas à boa gestão financeira, e a 

Declaração Conjunta relativa às dotações 

de pagamento a que as três instituições 

acederam no quadro do processo 

orçamental de 2012, o Conselho tenha 

decidido reduzir em dois terços o pedido de 

transferência DEC 9/2012, que transferia 

485 milhões de euros dos projetos no 

domínio da energia tendentes a apoiar o 

relançamento da economia, que registavam 

uma subexecução, a fim de permitir 

reforçar três rubricas orçamentais no 

âmbito da vertente do 7.º Programa-Quadro 

relativa à cooperação; 

4. Lamenta que, não obstante as 

disposições do artigo 310.º, n.º 5, do 

TFUE, relativas à boa gestão financeira, e a 

Declaração Conjunta relativa às dotações 

de pagamento a que as três instituições 

acederam no quadro do processo 

orçamental de 2012, o Conselho tenha 

decidido inicialmente reduzir em dois 

terços o pedido de transferência DEC 

9/2012, que transferia 485 milhões de 

euros dos projetos no domínio da energia 

tendentes a apoiar o relançamento da 

economia, que registavam uma 

subexecução, a fim de permitir reforçar três 

rubricas orçamentais no âmbito da vertente 

do 7.º Programa-Quadro relativa à 

cooperação; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/4 

Alteração  4 

Francesca Balzani, Göran Färm 

em nome do Grupo S&D 

Giovanni La Via 

em nome do Grupo PPE 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Alda Sousa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2012: excedente do exercício de 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Sublinha que esta decisão aumentará 

artificialmente a subexecução das dotações 

de pagamento de 2012 e, 

consequentemente, aumentará o excedente 

de 2012, quando todos os indicadores 

disponíveis já apontam este ano para uma 

falta de dotações de pagamento no domínio 

da investigação e noutros domínios de 

intervenção da UE; salienta, além disso, 

que, consistindo o pedido de transferência 

DEC 9/2012 em não mais que uma 

reafetação, a sua adoção sem alterações 

não teria nenhuma incidência no lado da 

receita do orçamento da União nem, por 

esta razão, nas contribuições nacionais; 

5. Sublinha que esta decisão teria 

aumentado artificialmente a subexecução 

das dotações de pagamento de 2012 e, 

consequentemente, aumentaria o 

excedente de 2012, quando todos os 

indicadores disponíveis já apontam este 

ano para uma falta de dotações de 

pagamento no domínio da investigação e 

noutros domínios de intervenção da UE; 

congratula-se, portanto, com a 

reconsideração da posição do Conselho, 

através da adoção do pedido de 

transferência DEC 19/2012;  

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/5 

Alteração  5 

Francesca Balzani, Göran Färm 

em nome do Grupo S&D 

Giovanni La Via 

em nome do Grupo PPE 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Alda Sousa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2012: excedente do exercício de 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Concomitantemente a uma redução em 

768 707 073 euros da contribuição dos 

Estados-Membros para o orçamento da 

União para 2012, altera, portanto, a 

posição do Conselho sobre o projeto de 

orçamento retificativo n.º 3/2012, por 

forma a assegurar o financiamento 

adequado do programa de cooperação que 

faz parte integrante do 7.º Programa-

Quadro, atendendo às necessidades não 

garantidas identificadas pela Comissão 

(337 578 119 euros), bem como com vista 

a assegurar dotações de pagamento 

suplementares para a política de coesão 

(390 682 822 euros), a fim de contribuir 

para a cobertura dos próximos pedidos de 

pagamento, à luz das estimativas dos 

Estados-Membros até ao fim de 2012, e 

limitar o nível de anulações de 

autorizações no fim de 2013; 

Suprimido 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/6 

Alteração  6 

Francesca Balzani, Göran Färm 

em nome do Grupo S&D 

Giovanni La Via 

em nome do Grupo PPE 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Alda Sousa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2012: excedente do exercício de 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Decide, portanto, alterar a posição do 

Conselho como se segue: 

 

7.  Aprova, sem alterações, a posição do 

Conselho sobre o Projeto de orçamento 

retificativo n.º 3/2012; 

Receita  
 

Título 1 Recursos próprios, artigo 140 + 728 260 941 EUR 

 

Título 3 Excedentes, saldos e ajustamentos, artigo 300 

inalterado 

 

Despesa  
 

08 02 01 - Cooperação - Saúde + 67 000 000 EUR 

  

08 03 01 - Cooperação - Alimentação, agricultura e pescas e 

biotecnologia + 118 000 000 EUR 

  

08 04 01 - Cooperação - Nanociências, nanotecnologias, 

materiais e novas tecnologias de produção + 152 578 119 

EUR 

  

04 02 17 - Fundo Social Europeu (FSE) - Convergência 

+ 57 491 864 EUR 

  

04 02 19 - Fundo Social Europeu (FSE) - Competitividade 

regional e emprego +  22 633 695 EUR 

  

13 03 16 - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

(FEDER) -Convergência +  201 138 541 EUR 

  

13 03 18 - Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
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(FEDER) - Competitividade regional e emprego 

+ 33 202 220 EUR 

  

13 04 02 - Fundo de Coesão +  76 216 502 EUR 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/7 

Alteração  7 

Francesca Balzani, Göran Färm 

em nome do Grupo S&D 

Giovanni La Via 

em nome do Grupo PPE 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Alda Sousa 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projeto de orçamento retificativo n.º 3/2012: excedente do exercício de 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 7-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 7-A. Encarrega o seu Presidente de 

declarar o orçamento retificativo n.º 

3/2012 definitivamente adotado e de 

assegurar a sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia; 

Or. en 

 

 


