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11.12.2012 A7-0410/3 

Alteração  3 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Recorda que o "projeto de pacote" 

acordado, na sequência de árduas 

negociações, pelo Parlamento e pelo 

Conselho no decurso do trílogo de 29 de 

novembro de 2012 consiste em três 

elementos: o orçamento retificativo n.º 

6/2012 num montante de 6 mil milhões de 

euros, que cobre parcialmente a falta de 

dotações de pagamento em 2012, o 

orçamento da União para o exercício de 

2013, fixado num montante de 150 

898,391 milhões de EUR, em dotações de 

autorização, e de 132 836,988 milhões de 

EUR, em dotações de pagamento, bem 

como três declarações conjuntas que 

garantem que as necessidades reais de 

pagamentos em 2012 e em 2013 serão 

devidamente cobertas; 

1. Considera que a posição do Conselho 

sobre o projeto de orçamento para o 

exercício de 2013 é contrária aos 

princípios da boa gestão financeira 

previstos no artigo 323.º do TFUE; 

entende que a posição do Conselho entra 

em manifesta contradição com os 

princípios do Pacto Europeu para o 

Crescimento e o Emprego, criado pelo 

Conselho Europeu em julho de 2012, 

dado que decreta cortes ou adia os 

pagamentos precisamente nos domínios 

políticos identificados pelo Conselho 

Europeu como conducentes ao 

crescimento; relembra que o crescimento 

em vista deve ser sustentável de um ponto 

de vista ecológico e social, e que deve 

contribuir positivamente para a 

transformação rumo a uma economia 

“verde”; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/4 

Alteração  4 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Regozija-se com o nível global 

acordado das dotações de autorização, 

que representa um aumento de 1, 1 mil 

milhões de EUR em relação à leitura 

original do Conselho; saúda o facto de 

grande parte das suas prioridades 

políticas estarem garantidas no 

orçamento do próximo exercício, com 

uma ênfase particular na correta 

execução do compromisso da União em 

matéria de crescimento e de emprego, tal 

como definido na Estratégia Europa 

2020; 

2. Alterou, por conseguinte, a posição do 

Conselho a fim de aumentar as dotações 

em matéria de competitividade, 

investigação e desenvolvimento; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/5 

Alteração  5 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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. Lamenta os cortes efetuados em 

matéria de ajuda ao desenvolvimento no 

orçamento para 2013 e repõe, consoante 

se justifique, os níveis de 2012; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/6 

Alteração  6 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Considera que o abandono do projeto 

ITER libertaria recursos de um modo 

geral bastante necessários, que poderiam 

ser utilizados para investir em tecnologias 

no domínio das energias renováveis, as 

quais já dão frutos; por conseguinte, 

reduziu as dotações ITER em 

conformidade; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/7 

Alteração  7 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Assinala que, em virtude da posição 

intransigente do Conselho nas negociações, 

o nível global de pagamentos é inferior em 

5 mil milhões de EUR ao montante 

constante da previsão de necessidades de 

pagamento contida no seu projeto de 

orçamento da Comissão para 2013; 

manifesta a sua apreensão em relação ao 

facto de este nível de dotações ser 

insuficiente para cobrir as necessidades 

reais de pagamento no próximo exercício e 

para implementar rapidamente o Pacto para 

o Crescimento e o Emprego acordado pelo 

Conselho Europeu em junho de 2012; está, 

porém, convicto de que a ausência de 

acordo seria portadora de consequências 

bastante mais graves e teria um impacto 

bastante mais negativo na execução das 

ações e dos programas da União; solicita 

à Comissão que apresente relatórios 

mensais ao Parlamento e ao Conselho 

sobre a evolução dos pedidos de 

pagamento para os Fundos Estruturais, o 

Fundo de Coesão, o desenvolvimento rural 

e os Fundos para as Pescas dos Estados-

Membros (discriminados por Estado-

Membro e por fundo), a partir de 31 de 

outubro de 2012; solicita a criação de um 

grupo de trabalho interinstitucional sobre 

pagamentos nos casos em que os dois 

braços da autoridade orçamental 

4. Assinala que, em virtude da posição 

intransigente do Conselho nas negociações, 

o nível global de pagamentos é inferior em 

5 mil milhões de EUR ao montante 

constante da previsão de necessidades de 

pagamento contida no seu projeto de 

orçamento da Comissão para 2013; 

manifesta a sua apreensão em relação ao 

facto de este nível de dotações ser 

insuficiente para cobrir as necessidades 

reais de pagamento no próximo exercício e 

para implementar rapidamente o Pacto para 

o Crescimento e o Emprego acordado pelo 

Conselho Europeu em junho de 2012; 

solicita à Comissão que apresente 

relatórios mensais ao Parlamento e ao 

Conselho sobre a evolução dos pedidos de 

pagamento para os Fundos Estruturais, o 

Fundo de Coesão, o desenvolvimento rural 

e os Fundos para as Pescas dos Estados-

Membros (discriminados por Estado-

Membro e por fundo), a partir de 31 de 

outubro de 2012; solicita a criação de um 

grupo de trabalho interinstitucional sobre 

pagamentos nos casos em que os dois 

braços da autoridade orçamental 

apresentem conclusões conjuntas sobre o 

modo de prosseguir; 
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apresentem conclusões conjuntas sobre o 

modo de prosseguir; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/8 

Alteração  8 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Atribui, por isso, a máxima importância 

política às declarações conjuntas 

acordadas entre Parlamento, Conselho e 

Comissão; é sua intenção velar, a todos os 

níveis e por todos os meios, por que estas 

declarações sejam respeitadas e por que 

os Estados-Membros disponibilizem os 

recursos suplementares necessários no 

próximo exercício, para que a União 

possa pagar as suas faturas e preservar a 

sua credibilidade institucional e a sua 

solvabilidade; 

Suprimido 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/9 

Alteração  9 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Faz depender o seu voto favorável ao 

orçamento para 2013 da obtenção de 

garantias específicas ao mais alto nível 

político das três instituições sobre o 

financiamento dos pagamentos num 

montante de 2,9 milhões de EUR em falta 

em 2012, o que não deve, em caso algum, 

implicar uma redução das dotações de 

pagamento em 2013; 

Suprimido 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/10 

Alteração  10 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-A. Exorta a Comissão a apresentar 

critérios em matéria de despesas 

suportadas pelos fundos estruturais com 

vista a abordar os impactos das alterações 

climáticas, fazendo-o a tempo de tomar 

em consideração esses critérios na 

execução do orçamento para 2013;  

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/11 

Alteração  11 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 8-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 8-B. Solicita à Comissão que intensifique 

os seus esforços para definir prioridades 

claras nesta categoria a favor de sistemas 

sustentáveis de prática agrícola, que 

preservem a biodiversidade, protejam os 

recursos hídricos e a fertilidade dos solos 

e respeitem o bem-estar dos animais e o 

emprego; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/12 

Alteração  12 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Aprova sem alterações o novo projeto 

de orçamento para 2013, tal como 

modificado pelo Conselho; 

Suprimido 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/13 

Alteração  13 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

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 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Encarrega o seu Presidente de 

declarar que o orçamento foi 

definitivamente aprovado, e de promover 

a sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


