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12.6.2012 B7-0303/1 

Alteração  1 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Quadro financeiro plurianual e recursos próprios 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Salienta que o orçamento da UE é um 

orçamento de investimento com um 

poderoso efeito de alavanca, uma vez que 

94% das suas dotações se destinam a 

estimular o crescimento económico e o 

emprego, bem como o papel da UE 

enquanto ator num mundo globalizado;  

salienta que, apesar da sua reduzida 

dimensão - apenas 2% das despesas 

públicas da UE - os agregados 

orçamentais da UE atuam como um 

catalisador e proporcionam economias de 

escala e produzem efeitos 

transfronteiriços que permitem a 

consecução dos objetivos políticos 

comummente acordados da UE;  

manifesta a sua firme convicção de que o 

orçamento da UE é um poderoso 

instrumento para aumentar os 

investimentos estratégicos com valor 

acrescentado europeu e recolocar a 

economia europeia no bom caminho, 

através do crescimento e da criação de 

emprego e, simultaneamente, do fomento 

da coesão económica e social em toda a 

UE;  realça, por conseguinte, a 

necessidade de o orçamento da UE 

desempenhar um papel estratégico, a par 

das medidas de consolidação orçamental 

impostas atualmente aos orçamentos 

nacionais; 

1. Observa que o orçamento da União não 

cumpre o objetivo inicialmente fixado de 

constituir um orçamento de investimento 

com um poderoso efeito de alavanca e que 

menos de 45% da despesa orçamentada 

relevam da rubrica 1 (crescimento 

sustentável), sendo o restante destinado a 

outros fins que pouco têm a ver com o 

investimento estratégico na Europa; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0303/2 

Alteração  2 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Quadro financeiro plurianual e recursos próprios 

Proposta de resolução 

N.º 2 

 

Proposta de resolução Alteração 

2. Recorda que aprovou, por maioria 

esmagadora, o relatório da comissão 

especial SURE na sua resolução de 8 de 

junho de 2011, cujo conteúdo continua a 

ser plenamente válido e que deve ser 

considerado uma base de negociação para 

o próximo quadro financeiro plurianual 

2014-2020;  reitera que não será possível 

alcançar os objetivos políticos da UE sem 

um adequado financiamento com base 

num orçamento europeu sólido;   insiste 

em que a estratégia Europa 2020, aprovada 

pela totalidade dos 27 Estados-Membros, 

vai contribuir para que a Europa recupere 

da crise e saia dela ainda mais forte, 

graças à criação de emprego e a um 

crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo; reitera a sua oposição a toda e 

qualquer proposta que não permita à 

União desempenhar a sua missão e 

cumprir os compromissos políticos já 

assumidos ou fazer face às novas 

responsabilidades; 

2. Observa que aprovou o relatório da 

comissão especial SURE na sua resolução 

de 8 de junho de 2011, que deve ser 

considerado uma base de negociação para 

o próximo quadro financeiro plurianual 

2014-2020;  observa que a estratégia 

Europa 2020, que pretendia ajudar a 

Europa a recuperar da crise, está baseada 

na estratégia de Lisboa, cujo fracasso lhe 

retira quase toda a credibilidade; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0303/3 

Alteração  3 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Quadro financeiro plurianual e recursos próprios 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Insiste em que o orçamento da UE deve 

apresentar um equilíbrio adequado entre os 

autênticos recursos próprios e as despesas, 

tal como o exige o Tratado;  declara a sua 

indisponibilidade para aprovar o próximo 

regulamento relativo ao quadro 

financeiro plurianual se não houver um 

acordo político sobre a reforma do 

sistema de recursos próprios que suprima 

os reembolsos e outros mecanismos de 

correção existentes e ofereça uma maior 

transparência, equidade e 

sustentabilidade;  acolhe com satisfação 

as propostas legislativas da Comissão, de 

29 de junho de 2011, sobre a reforma do 

sistema de recursos próprios, incluindo as 

propostas relativas ao imposto sobre as 

transações financeiras (ITF) e sobre um 

novo recurso próprio da UE baseado no 

IVA, cujo fim é reduzir em 40 %, até 

2020, a percentagem das contribuições 

dos Estados-Membros baseadas no RNB 

para o orçamento da UE, contribuindo 

assim para a consolidação dos esforços 

dos Estados-Membros;  

3. Reconhece que o orçamento da UE deve 

apresentar um equilíbrio adequado entre os 

autênticos recursos próprios e as despesas, 

tal como o exige o Tratado;  rejeita as 

propostas legislativas da Comissão, de 29 

de junho de 2011, sobre a reforma do 

sistema de recursos próprios, incluindo as 

propostas relativas ao imposto sobre as 

transações financeiras (ITF) e sobre um 

novo recurso próprio da UE baseado no 

IVA; lamenta que a carga do ITF vá cair 

de forma injusta sobre alguns 

Estados-Membros, que dele não retirarão 

quaisquer benefícios; 

Or. en 



 

AM\905126PT.doc  PE489.333v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

12.6.2012 B7-0303/4 

Alteração  4 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Quadro financeiro plurianual e recursos próprios 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Insta a que, atendendo ao ambiente 

macroeconómico e aos desafios colocados 

por um mundo em mudança, e a fim de 

garantir uma melhor e mais eficiente 

utilização dos fundos comunitários, seja 

conferida ao quadro financeiro plurianual 

2014-2020 uma maior flexibilidade 

orçamental, tanto no interior das rubricas 

como entre elas, bem como entre os 

exercícios dentro do quadro financeiro 

plurianual, no sentido de garantir que os 

recursos orçamentais se possam ajustar 

adequadamente à evolução das 

circunstâncias e às novas prioridades;  

insiste no princípio da unidade do 

orçamento da UE, salientando que todas 

as políticas e programas da UE devem ser 

incluídos no quadro financeiro plurianual 

e beneficiar do financiamento adequado, 

contribuindo assim para a transparência, 

previsibilidade e responsabilidade das 

contas; 

4. Considera que, perante o atual contexto 

macroeconómico e os desafios de um 

mundo em mudança, permitir que o quadro 

financeiro plurianual 2014-2020 beneficie 

de uma ainda maior flexibilidade 

orçamental tanto no interior das rubricas 

como entre elas, bem como entre os 

exercícios dentro do quadro financeiro 

plurianual, revela uma orçamentação 

inadequada; 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0303/5 

Alteração  5 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Quadro financeiro plurianual e recursos próprios 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Insiste em que as posições políticas 

acordadas pelo Conselho Europeu devem 

ser negociadas entre o Parlamento e o 

Conselho, representado pelo Conselho 

"Assuntos Externos", antes de o 

Conselho apresentar formalmente as suas 

propostas, a fim de obter a aprovação pelo 

Parlamento do regulamento relativo ao 

quadro financeiro plurianual em 

conformidade com o artigo 312.º do 

Tratado; salienta que as negociações 

sobre as propostas legislativas relativas 

aos programas plurianuais prosseguirão 

no quadro do processo legislativo 

ordinário e serão concluídas logo que seja 

obtido um acordo sobre os seus envelopes 

financeiros; manifesta a sua 

determinação de utilizar plenamente, se 

necessário, as suas competências 

legislativas ordinárias consagradas no 

Tratado; 

Suprimido 

Or. en 
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12.6.2012 B7-0303/6 

Alteração  6 

Marta Andreasen 

em nome do Grupo EFD 

 

Proposta de resolução B7-0303/2012 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Quadro financeiro plurianual e recursos próprios 

Proposta de resolução 

N.º 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

6. Considera que os objetivos e as políticas 

do quadro financeiro plurianual devem ser 

acordados antes de serem inscritos os 

respetivos montantes e salienta que o 

Parlamento e o Conselho devem encetar 

verdadeiras negociações sobre todos os 

aspetos relacionados com o quadro 

financeiro plurianual antes de fixar o 

montante dos envelopes e de proceder aos 

últimos ajustamentos do pacote global do 

quadro financeiro plurianual; manifesta a 

sua adesão ao princípio de que «nada está 

acordado antes de tudo estar acordado» 

enquanto método de trabalho adequado; 

6. Considera que, embora os objetivos e as 

políticas do quadro financeiro plurianual 

devam ser acordados antes de serem 

inscritos os respetivos montantes e o 

Parlamento e o Conselho devam encetar 

verdadeiras negociações sobre todos os 

aspetos relacionados com o quadro 

financeiro plurianual antes de fixar o 

montante dos envelopes e de proceder aos 

últimos ajustamentos do pacote global do 

quadro financeiro plurianual, cingir-se ao 

princípio de que «nada está acordado antes 

de tudo estar acordado» é uma posição 

irrealista; 

Or. en 

 

 

 


