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11.12.2012 A7-0410/23 

Alteração  23 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Novo projeto de 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. Lamenta profundamente o nível global 

proposto das dotações de autorização, que 

representa um aumento de 1,1 mil milhões 

de EUR em relação à leitura original do 

Conselho; lamenta profundamente que 

uma parte fundamental do que deveriam 

ser as prioridades políticas da União não 

venha a estar convenientemente garantida 

no orçamento do próximo exercício, com 

uma ênfase particular nos programas e 

projetos destinados a reforçar o 

crescimento e o emprego digno, a 

erradicação da pobreza e o investimento 

no desenvolvimento inteligente, 

sustentável e "verde"; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/24 

Alteração  24 

Alda Sousa, Jürgen Klute 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Novo projeto de 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 da Comissão de 

requisitos de dotações de pagamento 

contida no projeto de orçamento 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 no 

contexto do qual os dois ramos da 

4. Lamenta profundamente que, em 

virtude da posição intransigente do 

Conselho nas negociações, o nível global 

de pagamentos seja inferior em 5 mil 

milhões de EUR ao montante constante da 

previsão da Comissão de requisitos de 

dotações de pagamento contida no projeto 

de orçamento para 2013; manifesta a sua 

convicção de que este nível de dotações 

será insuficiente para cobrir as 

necessidades reais de pagamento no 

próximo exercício e não assegurará a 

implementação do Pacto para o 

Crescimento e o Emprego acordado pelo 

Conselho Europeu, em junho de 2012; 

manifesta, porém, a sua preocupação com 

o facto de esta situação vir a ter 

consequências bastante mais graves e um 

impacto profundamente negativo na 

execução das ações e dos programas da 

União, especialmente os que podem 

contribuir de forma ativa para a 

superação da atual crise económica, 

financeira e social e que se destinam a 

promover o crescimento e o emprego 

digno, a erradicar a pobreza e a aumentar 

o investimento na investigação, na 

educação e na aprendizagem ao longo da 

vida, na cooperação e na ajuda a países 

terceiros; solicita à Comissão que 
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autoridade orçamental deveriam apresentar 

conclusões conjuntas sobre o modo de 

prosseguir;  

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 no 

contexto do qual os dois ramos da 

autoridade orçamental deveriam apresentar 

conclusões conjuntas sobre o modo de 

prosseguir;  

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/25 

Alteração  25 

Alda Sousa, Jürgen Klute 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Novo projeto de 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; 

5. Toma nota das declarações conjuntas 

acordadas entre Parlamento, Conselho e 

Comissão; salienta que acordos análogos 

não foram respeitados no passado e 

chama a atenção do Conselho e da 

Comissão para a sua intenção de 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; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/26 

Alteração  26 

Alda Sousa, Jürgen Klute 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Novo projeto de 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 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 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, nomeadamente um 

imposto sobre as transações financeiras, 

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; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/27 

Alteração  27 

Søren Bo Søndergaard 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Novo projeto de 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 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-A. Manifesta, contudo, a sua convicção 

de que um orçamento da UE mais 

reduzido teria como consequência óbvia 

menos UE e não mais União por menos 

dinheiro; 

Or. en 
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11.12.2012 A7-0410/28 

Alteração  28 

Søren Bo Søndergaard 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A7-0410/2012 

Giovanni La Via, Derek Vaughan 

Novo projeto de 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 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 3-B. Considera que é necessário rever 

completamente o orçamento da UE e que 

o atual compromisso não resolve uma 

série de problemas importantes, como a 

PAC, os prémios para o tabaco, as 

restituições à exportação para os produtos 

agrícolas e os subsídios ao transporte de 

animais vivos; 

Or. en 

 

 


