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Novo orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2013 - todas as secções 

17195/2012 – C7-0399/2012 – 2012/2307(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 2-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Crê, contudo, que com o clima 

económico atual era mais desejável um 

congelamento do orçamento, 

especialmente tendo em conta o processo 

de consolidação orçamental inteligente 

que está em curso nos Estados-Membros, 

não obstante os constrangimentos com 

que alguns se debatem nos orçamentos 

nacionais em resultado dos esforços com 

vista a corrigir desvios do défice e da 

dívida, medidas que são exigidas pelos 

procedimentos da União em matéria de 

défices excessivos; 

Or. en 
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Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Reafirma que a única forma de sair 

deste impasse, que torna as negociações 

orçamentais mais difíceis de ano para ano, 

consiste em solucionar, de forma urgente 

e responsável, a questão do financiamento 

da União, graças a um sistema de 

verdadeiros recursos próprios para entrar 

em vigor a partir do próximo quadro 

financeiro plurianual, pondo assim 

definitivamente termo a esta divisão da 

UE entre contribuintes e beneficiários 

líquidos; 

7. Reafirma que é necessário ponderar 

seriamente a reforma técnica e estrutural 

do sistema orçamental, que torna as 

negociações orçamentais mais difíceis de 

ano para ano; crê que devem ser 

ponderadas ideias como a igualização das 

dotações de autorização com as dotações 

de pagamento, que impediria a ocorrência 

de défices de financiamento no ciclo 

orçamental, além de proporcionar 

redobrada transparência, previsibilidade e 

coerência; 

Or. en 

 

 


