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Alteração  4 

Jean-Paul Gauzès 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI). 

Proposta de resolução 

N.º 60 

 

Proposta de resolução Alteração 

60. Solicita, portanto, aos 

Estados-Membros que não considerem 

que a sua contribuição nacional para o 

orçamento da UE através do RNB 

constitui uma variável de ajustamento nos 

seus esforços de consolidação, nem 

procurem reduzir artificialmente o 

volume de despesas que favorecem o 

crescimento no âmbito do orçamento da 

UE, em contradição com os compromissos 

políticos que acordaram ao mais alto 

nível; está indubitavelmente consciente da 

tensão económica existente entre a 

necessidade de consolidar as finanças 

públicas a curto prazo e, por outro lado, um 

possível aumento, para alguns 

Estados-Membros, da sua contribuição 

baseada no RNB, devido a uma subida do 

nível de pagamentos no orçamento da UE; 

reitera, não obstante, o seu apelo veemente 

a favor de uma reforma do financiamento 

do orçamento da UE – a ser acordada no 

âmbito das negociações sobre o QFP 2014-

2020 – reduzindo a percentagem das 

contribuições dos Estados-Membros 

baseadas no RNB para o orçamento da UE 

para 40%, até 2020, reforçando, assim, os 

seus esforços de consolidação
1
; 

60. Está consciente da tensão económica 

existente entre a necessidade de consolidar 

as finanças públicas a curto prazo e, por 

outro lado, um possível aumento, para 

alguns Estados-Membros, da sua 

contribuição baseada no RNB, devido a 

uma subida do nível de pagamentos no 

orçamento da UE; reitera, não obstante, o 

seu apelo veemente a favor de uma reforma 

do financiamento do orçamento da UE – a 

ser acordada no âmbito das negociações 

sobre o QFP 2014-2020 – reduzindo a 

percentagem das contribuições dos 

Estados-Membros baseadas no RNB para o 

orçamento da UE para 40%, até 2020, 

reforçando, assim, os seus esforços de 

consolidação; 

Or. en 
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Alteração  5 

Jean-Paul Gauzès 
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Relatório A7-0312/2012 

Jean-Paul Gauzès 

Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: aplicação das prioridades 

para 2012 

2012/2150(INI). 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Solicita à Comissão, além disso, que 

examine a possibilidade de excluir a 

contribuição para o orçamento da UE 

baseada no RNB do cálculo do défice 

estrutural, como definido no Two-Pack; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


