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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 3
Considerando 1

(1) O Conselho Europeu, reunido em 
Bruxelas, em 15 e 16 de Dezembro de 2005, 
concluiu, nomeadamente, que o sistema de 
recursos próprios das Comunidades deverá 
pautar-se pelo objectivo geral de equidade. 
Consequentemente, o sistema deverá 
garantir, em consonância com as conclusões 
pertinentes do Conselho Europeu de 
Fontainebleau de 1984, que nenhum 
Estado-Membro suporte uma carga 
orçamental excessiva em relação à sua 
prosperidade relativa. Por conseguinte, 
deverá prever disposições aplicáveis a 
Estados-Membros específicos.

(1) O Conselho Europeu, reunido em 
Bruxelas, em 15 e 16 de Dezembro de 2005, 
concluiu, nomeadamente, que o sistema de 
recursos próprios das Comunidades deverá 
pautar-se pelo objectivo geral de equidade. 
Consequentemente, o sistema deverá 
garantir, em consonância com as conclusões 
pertinentes do Conselho Europeu de 
Fontainebleau de 1984, que nenhum 
Estado-Membro suporte uma carga 
orçamental excessiva em relação à sua 
prosperidade relativa. O Conselho Europeu 
de 15 e 16 de Dezembro de 2005 concluiu 
que, além de um número substancial de 
acordos para Estados-Membros individuais 
relativos à parte receitas do orçamento e da 
correcção de que o Reino Unido beneficia, 
a Áustria, a Alemanha, os Países Baixos e 
a Suécia deverão beneficiar de reduções 
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das taxas de mobilização do IVA durante o 
período de 2007-2013 e que os Países 
Baixos e a Suécia deverão beneficiar de 
reduções brutas das suas contribuições
anuais baseadas no RNB durante o mesmo 
período. É neste quadro, por agora e 
apenas até que um novo sistema de 
recursos próprios mais equitativo e 
transparente seja acordado no âmbito do 
processo de revisão de 2008/2009, que as 
disposições aplicáveis a Estados-Membros 
específicos são introduzidas.

Or. en

Justificação

É necessário tornar mais claro, no início da Decisão, a que Estados-Membros são 
concedidas as excepções, que significam estas excepções e que também há disposições 
especiais no que diz respeito à parte despesas do orçamento. O considerando 8 deve, 
portanto, ser integrado no considerando 1. Além disso, deve ficar absolutamente claro que o 
Parlamento apenas as pode aceitar até que seja acordado um novo sistema no âmbito da 
revisão de 2008/2009.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 4
Considerando 11

(11) O Conselho Europeu de 15 e 16 de 
Dezembro de 2005 exortou a Comissão a 
empreender uma análise completa e 
abrangente, que cubra todos os aspectos das 
despesas e dos recursos da UE e a apresentar 
um relatório sobre essa análise em 
2008/2009. Nesse contexto, é, por 
conseguinte, conveniente que a Comissão
proceda a uma reapreciação geral do sistema 
de recursos próprios, acompanhada, se 
necessário, de propostas adequadas.

(11) O Conselho Europeu de 15 e 16 de 
Dezembro de 2005 exortou a Comissão a 
empreender uma análise completa e 
abrangente, que cubra todos os aspectos das 
despesas e dos recursos da UE e a apresentar 
um relatório sobre essa análise em 
2008/2009. Nesse contexto, é, por 
conseguinte, conveniente que a Comissão 
proceda a uma reapreciação geral do sistema 
de recursos próprios, acompanhada de 
propostas adequadas, nos termos da 
Declaração sobre a revisão do quadro 
financeiro, anexa ao Acordo 
Interinstitucional de 17 Maio de 2006 sobre 
a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira.

Or. en
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Justificação

Chama-se a atenção para os pontos 6 + 8 da resolução do PE sobre o AII. O Parlamento 
espera que a Comissão apresente propostas concretas para a alteração da Decisão 
"Recursos Próprios". Consequentemente, é suprimida a expressão "se necessário". O 
Parlamento será associado à revisão em todas as fases. Tanto as receitas como as despesas 
necessitam de reformas e o Parlamento está disposto a debater esta questão.

Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 5
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) Na sua resolução de 17 de Maio de 
20061 sobre o Acordo Interinstitucional, o 
Parlamento Europeu declarou que o 
objectivo da revisão deverá ser chegar a 
acordo sobre um novo sistema financeiro 
abrangente que seja equitativo, simples, 
progressivo e transparente e que dote a 
União de capacidade para realizar as suas 
aspirações com recursos próprios e não 
com contribuições dos Estados-Membros e 
salientou que, nomeadamente, o sistema de 
recursos próprios, assim como a parte 
despesas, têm que ser reformados 
urgentemente, a fim de evitar a mesma 
experiência dolorosa de negociações 
nacionais para o próximo quadro 
financeiro.
_______________
1 Textos aprovados nessa data, 
P6_TA(2006)0210.

Or. en

Justificação

Chama-se a atenção para os pontos 6 + 8 da resolução do PE sobre o AII. O Parlamento 
espera que a Comissão apresente propostas concretas para a alteração da Decisão 
"Recursos Próprios". Consequentemente, é suprimida a expressão "se necessário". O 
Parlamento será associado à revisão em todas as fases. Tanto as receitas como as despesas 
necessitam de reformas e o Parlamento está disposto a debater esta questão.
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter

Alteração 6
Considerando 11 ter (novo)

(11 ter) Além disso, na sua resolução de 18 
de Maio de 2006 sobre o Relatório da 
Comissão sobre a Estratégia Política Anual 
(EPA)1, o Parlamento Europeu salientou 
que só uma reavaliação global das receitas, 
nomeadamente a introdução de um 
verdadeiro sistema de recursos próprios, e 
das despesas, nomeadamente a introdução 
do co-financiamento de pagamentos 
directos na agricultura e uma reorientação 
da política para o desenvolvimento rural
permitirão à União Europeia "sacudir o 
sistema" a fim de realizar os desafios do 
nosso mundo em rápida transformação.
_______________
1 Textos aprovados nessa data, 
P6_TA(2006)0221.

Or. en

Justificação

Chama-se a atenção para os pontos 6 + 8 da resolução do PE sobre o AII. O Parlamento 
espera que a Comissão apresente propostas concretas para a alteração da Decisão 
"Recursos Próprios". Consequentemente, é suprimida a expressão "se necessário". O 
Parlamento será associado à revisão em todas as fases. Tanto as receitas como as despesas 
necessitam de reformas e o Parlamento está disposto a debater esta questão.


