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4.7.2016 A8-0224/41 

Alteração  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara 

Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 27-A. Preconiza o reforço do apoio 

orçamental a todos os Estados-Membros 

que sejam objeto do procedimento relativo 

aos défices excessivos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Alteração  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 27-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 27-B. Insta à revisão da cláusula relativa 

ao investimento, de modo a que os 

investimentos nacionais e regionais que 

cofinanciaram os FEEI sejam excluídos 

do cálculo dos défices nacionais no 

âmbito do Pacto de Estabilidade e 

Crescimento; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Alteração  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 41-A. (novo) Processo de paz na Irlanda 

Assinala o importante contributo da UE 

para a promoção do processo de paz e de 

reconciliação na Irlanda, nomeadamente 

através dos programas PEACE dirigidos à 

Irlanda do Norte e aos condados 

fronteiriços no sul; observa que os 

resultados do referendo britânico poderão 

ter graves consequências para o processo 

de paz e comprometer a integridade do 

processo de paz e do Acordo de Sexta-

Feira Santa; solicita à Comissão que 

continue a apoiar o processo de paz 

através da manutenção do financiamento 

do programa PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Alteração  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Expressa a convicção de que, 

confirmando plenamente a noção de um 

grande apoio político e financeiro ao 

FEIE, o orçamento da União Europeia não 

deve financiar novas iniciativas em 

detrimento dos programas e políticas 

existentes da União; tenciona respeitar o 

seu compromisso de compensar 

integralmente os cortes nos programas 

Horizonte 2020 e MIE relacionados com o 

FEIE, a fim de permitir que alcancem os 

objetivos estabelecidos há apenas dois anos 

e proporcionar à União condições para 

atingir os seus objetivos em matéria de 

investigação e de inovação; salienta, neste 

contexto, que o nível de financiamento dos 

outros programas da subrubrica 1a 

(«Competitividade para o crescimento e o 

emprego») não devem ser afetadas por esta 

compensação, apontando para o seu 

incontestável contributo para o 

crescimento, o emprego e a 

competitividade; considera que as margens 

previstas na subrubrica 1a não são 

suficientes para comportar estas 

necessidades, apelando, por conseguinte, a 

um aumento do limite desta subrubrica; 

42. Expressa a convicção de que o 

orçamento da União Europeia não deve 

financiar novas iniciativas em detrimento 

dos programas e políticas existentes da 

União; lamenta o facto de os cortes 

relacionados com o FEIE 

comprometerem gravemente os programas 

Horizonte 2020 e MIE, e insiste na 

necessidade de permitir que alcancem os 

objetivos estabelecidos há apenas dois anos 

e de proporcionar à União condições para 

atingir os seus objetivos em matéria de 

investigação e de inovação; salienta, neste 

contexto, que o nível de financiamento dos 

outros programas da subrubrica 1a 

(«Competitividade para o crescimento e o 

emprego») não devem ser afetadas por esta 

compensação, apontando para o seu 

incontestável contributo para o 

crescimento, o emprego e a 

competitividade; considera que as margens 

previstas na subrubrica 1a não são 

suficientes para comportar estas 

necessidades, apelando, por conseguinte, a 

um aumento do limite desta subrubrica; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Alteração  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 42-A. Está convicto de que o resultado do 

referendo britânico apela a uma revisão 

efetiva dos objetivos a curto e a longo 

prazo da União a fim de dar resposta às 

expetativas dos cidadãos: justiça social, 

transição ecológica, direito ao bem-estar 

social, proteção contra as repercussões 

negativas da globalização e harmonização 

equitativa da tributação; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Alteração  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Apoia firmemente a prossecução da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) 

como meio de assegurar uma resposta 

urgente no âmbito do combate ao 

desemprego jovem, após os necessários 

ajustamentos decorrentes da avaliação em 

curso; considera que tal só pode ser 

alcançado através da atribuição de um 

nível de dotações para autorizações a favor 

da IEJ, até ao final do atual QFP, que seja 

pelo menos idêntico ao nível anual 

atribuído ao programa durante os dois 

primeiros anos deste período (6 mil 

milhões de euros em 2014-2015), sob 

reserva do resultado da próxima avaliação 

da Comissão; observa que tal deve 

implicar uma revisão em alta dos limites 

máximos da subrubrica 1b («Coesão 

económica, social e territorial»), dada a 

indisponibilidade de margens; 

43. Apoia firmemente a prossecução da 

Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ) 

como meio de assegurar uma resposta 

urgente no âmbito do combate ao 

desemprego jovem, após os necessários 

ajustamentos decorrentes da avaliação em 

curso; considera que este objetivo só pode 

ser alcançado através da atribuição de um 

nível adequado de dotações para 

autorizações a favor da IEJ para os anos 

restantes do atual QFP; salienta a 

necessidade de facilitar a antecipação da 

disponibilização de fundos desde o início 

dos programas, a fim de aumentar a taxa 

de utilização, atualmente muito baixa, 

deste fundo nas regiões menos 

desenvolvidas que têm necessidade de um 

maior apoio orçamental; observa que tal 

deve implicar uma revisão em alta dos 

limites máximos da subrubrica 1b, dada a 

indisponibilidade de margens; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Alteração  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 47 

 

Proposta de resolução Alteração 

47. Prevê que a ação concertada com vista 

a responder de forma eficaz à dimensão 

externa da crise dos migrantes e 

refugiados, nomeadamente a estabilização 

política dos países vizinhos da Europa e 

da África subsariana e o combate às 

causas humanitárias e económicas da 

migração, irá aumentar nos próximos anos 

e será acompanhada de um aumento dos 

pedidos de financiamento ao abrigo da 

rubrica 4 («Europa Global»); sublinha que 

estes pedidos de financiamento adicional 

não devem prejudicar a ação externa 

existente da União Europeia, 

nomeadamente a sua política para o 

desenvolvimento; solicita, por conseguinte, 

uma revisão em alta dos limites máximos 

no âmbito da rubrica 4; 

47. Prevê que a ação concertada com vista 

a responder de forma eficaz à dimensão 

externa da crise dos migrantes e refugiados 

irá aumentar nos próximos anos e será 

acompanhada de um aumento dos pedidos 

de financiamento ao abrigo da rubrica 4 

(«Europa Global»), que implica a 

aplicação de soluções na origem, a 

imposição de sanções a estas práticas que 

promovem, direta ou indiretamente, o 

Daesh e às pessoas que tiram partido do 

tráfico humano, a garantia de uma 

mobilidade segura para as pessoas com o 

estatuto de refugiados e a disponibilização 

dos recursos necessários para 

providenciar uma valiosa integração 

social durante a permanência destas 

pessoas na Europa; sublinha que estes 

pedidos de financiamento adicional não 

devem prejudicar a ação externa existente 

da União Europeia, nomeadamente a sua 

política para o desenvolvimento; solicita, 

por conseguinte, uma revisão em alta dos 

limites máximos no âmbito da rubrica 4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Alteração  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 52-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 52-A. Está firmemente convicto de que 

convém aplicar uma condicionalidade 

ligada aos direitos fundamentais a fim de 

suspender os pagamentos dos FEEI aos 

Estados-Membros que não respeitam a 

Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Alteração  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 61 

 

Proposta de resolução Alteração 

61. Considera que a reapreciação/revisão 

intercalar oferece uma excelente 

oportunidade para a primeira avaliação e 

análise do funcionamento das políticas e 

programas da União Europeia em causa, 

bem como o funcionamento das 

disposições de flexibilidade do QFP e de 

instrumentos especiais, esperando que a 

Comissão faculte uma análise que 

identifique as falhas do atual sistema de 

execução; presta especial atenção à 

avaliação do impacto no processo de 

aplicação dos novos elementos 

introduzidos no atual período de 

programação, tais como as 

condicionalidades ex ante no âmbito da 

política de coesão; considera que uma 

reapreciação/revisão intercalar deve 

também fazer o balanço do desempenho 

dos fundos afetados, tendo em conta o 

cumprimento dos seus objetivos; convida a 

Comissão a apresentar propostas concretas 

para resolver as eventuais deficiências e 

melhorar e racionalizar o ambiente de 

execução para os anos restantes do atual 

QFP, por forma a garantir a mais eficiente 

utilização possível dos escassos recursos 

financeiros e reduzir os encargos 

administrativos para os beneficiários; 

61. Assinala que, em virtude da execução 

tardia do QFP, a reapreciação/revisão 

intercalar oferece uma excelente 

oportunidade para a primeira avaliação e 

análise do funcionamento das políticas e 

programas da União Europeia em causa, 

bem como do funcionamento das 

disposições de flexibilidade do QFP e de 

instrumentos especiais e da gestão das 

despesas da UE, a fim de apreciar se os 

programas do QFP alcançam as metas e 

os objetivos previamente estabelecidos em 

termos de desempenho, apresentam uma 

capacidade de absorção adequada e 

geram um valor acrescentado europeu; 
espera que a Comissão faculte uma análise 

que identifique as falhas do atual sistema 

de execução; presta especial atenção à 

avaliação do impacto no processo de 

aplicação dos novos elementos 

introduzidos no atual período de 

programação, tais como as 

condicionalidades ex ante no âmbito da 

política de coesão; considera que uma 

reapreciação/revisão intercalar deve 

também fazer o balanço do desempenho 

dos fundos afetados, tendo em conta o 

cumprimento dos seus objetivos; convida a 

Comissão a apresentar propostas concretas 

para resolver as eventuais deficiências e 
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melhorar e racionalizar o ambiente de 

execução através de importantes medidas 

de simplificação destinadas a reformar a 

gestão, a monitorização, os processos de 

apresentação de relatórios e o controlo 

dos fundos, por forma a garantir a mais 

eficiente utilização possível dos escassos 

recursos financeiros e reduzir os encargos 

administrativos para os beneficiários para 

os anos restantes do atual QFP; 

Or. en 



 

AM\1100104PT.doc  PE585.330v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.7.2016 A8-0224/50 

Alteração  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 62 

 

Proposta de resolução Alteração 

62. Salienta que é importante demonstrar o 

valor acrescentado do cumprimento do 

orçamento da UE e apoia a cultura da 

orientação para os resultados no centro das 

despesas da UE; realça que, quando tal seja 

adequado e em especial no âmbito de 

programas centrados na inovação, uma 

avaliação do desempenho e dos resultados 

deve tornar-se um princípio fundamental; 

reconhece o trabalho da Comissão no 

âmbito da iniciativa «Orçamento da UE 

centrado nos resultados», que ainda 

necessita de ser mais desenvolvido, e 

aguarda os resultados dos trabalhos Grupo 

de Trabalho Interinstitucional sobre a 

orçamentação baseada no desempenho; 

considera que esta abordagem pode ser um 

instrumento para dinamizar o desempenho 

de programas com fracos resultados; 

salienta, no entanto, que lacunas técnicas 

ou em termos de programação não podem 

provocar uma redução do orçamento da UE 

ou o abandono das prioridades políticas, 

frisando ainda que o facto de gastar melhor 

não poderá, por si só, resolver o problema 

da falta de meios financeiros para fazer 

face a necessidades crescentes e urgentes; 

relembra à Comissão que, na qualidade de 

ramo da autoridade orçamental, o 

Parlamento tem de ser incluído na 

Suprimido 
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elaboração da estratégia da Comissão a 

este respeito; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Alteração  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 63 

 

Proposta de resolução Alteração 

63. Regista o reforço do papel dos 

instrumentos financeiros no orçamento da 

União como forma complementar de 

financiamento em relação aos subsídios e 

subvenções; reconhece as potencialidades 

destes instrumentos para aumentar o 

impacto financeiro e, por conseguinte, 

político do orçamento da União; sublinha, 

no entanto, que a mudança de um sistema 

de financiamento tradicional para 

instrumentos mais inovadores não é 

aconselhável em todos os domínios de 

intervenção, uma vez que nem todas as 

políticas são inteiramente orientadas em 

função do mercado; destaca que os 

instrumentos financeiros fornecem um 

modo alternativo e complementar de 

financiamento e não devem ser utilizados 

para projetos que só tenham a ganhar com 

a utilização de subvenções, que são 

particularmente importantes para as 

regiões menos desenvolvidas; 

63. Regista o reforço do recurso aos 

instrumentos financeiros no orçamento da 

União como forma complementar de 

financiamento em relação aos subsídios e 

subvenções; reconhece as potencialidades 

destes instrumentos para aumentar o 

impacto financeiro e, por conseguinte, 

político do orçamento da União; sublinha, 

no entanto, que a mudança de um sistema 

de financiamento tradicional para 

instrumentos mais inovadores não é 

aconselhável; destaca que os instrumentos 

financeiros podem fornecer um modo 

alternativo e complementar de 

financiamento e só devem ser utilizados 

para projetos para os quais este tipo de 

financiamento represente um valor 

acrescentado e melhore a boa gestão dos 

fundos públicos; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Alteração  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Incentiva a Comissão a identificar 

todos os domínios de intervenção da UE 

em que as subvenções possam ser 

conjugadas com instrumentos financeiros 

e a refletir sobre um equilíbrio adequado 

entre os dois elementos de financiamento; 

expressa a firme convicção de que a 

possibilidade de uma combinação de 

vários recursos da UE, ao abrigo de 

regulamentos de gestão harmonizados, 

ajudaria a otimizar as sinergias entre as 

fontes disponíveis ao nível da UE; 
sublinha que o aumento da utilização dos 

instrumentos financeiros não pode 

conduzir a uma redução do orçamento da 

União; recorda a sua insistência na 

necessidade de maior transparência e mais 

controlo democrático quanto à execução 

dos instrumentos financeiros apoiados pelo 

orçamento da União; 

65. Sublinha que o aumento da utilização 

dos instrumentos financeiros não pode 

conduzir a uma redução do orçamento da 

União; recorda a sua insistência na 

necessidade de maior transparência e mais 

controlo democrático quanto à execução 

dos instrumentos financeiros apoiados pelo 

orçamento da União; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Alteração  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 73 

 

Proposta de resolução Alteração 

73. Considera que, dadas as mudanças 

rápidas do ambiente político, e tendo em 

vista garantir uma maior flexibilidade, 

alguns elementos do QFP devem ser 

decididos para um período de cinco anos, 

enquanto outros, nomeadamente os 

relacionados com os programas que 

exigem uma programação a longo prazo 

e/ou as políticas que preveem 

procedimentos complexos para o 

estabelecimento dos sistemas de execução, 

tais como a política de coesão e o 

desenvolvimento rural, devem ser 

decididos para um período de 5 +5 anos, 

com uma revisão intercalar obrigatória; 

Suprimido 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Alteração  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka 

Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Preparação da revisão pós-eleitoral do QFP para 2014-2020: contributo do Parlamento 

anterior à proposta da Comissão 

2015/2353(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 76 

 

Proposta de resolução Alteração 

76. Solicita a introdução de um ou mais 

recursos próprios novos, de preferência 

com uma ligação clara às políticas 

europeias que criam valor acrescentado; 

observa que foi já debatido pelo Grupo de 

Alto Nível um grande número de eventuais 

recursos próprios novos, como um IVA 

reformado, um imposto sobre as transações 

financeiras e os rendimentos de 

senhoriagem do BCE, um regime 

comunitário de comércio de licenças de 

emissão reformado e a tributação das 

emissões de carbono, os transportes, das 

sociedades, da eletricidade de serviços 

digitais; aguarda com expectativa as 

recomendações do Grupo de Alto Nível, a 

fim de prosseguir e de preparar a posição 

do Parlamento nesta matéria; apela, neste 

contexto, à eliminação progressiva de todas 

as formas de redução; 

76. Solicita a introdução de um ou mais 

recursos próprios novos, de preferência 

com uma ligação clara às políticas 

europeias que criam valor acrescentado, 

através de valores de tributação 

progressiva, reforçando a capacidade 

financeira para fazer face aos ciclos de 

crises financeiras, económicas e 

ambientais; observa que foi já debatido 

pelo Grupo de Alto Nível um grande 

número de eventuais recursos próprios 

novos, como um IVA reformado, um 

imposto sobre as transações financeiras e 

os rendimentos de senhoriagem do BCE, 

um regime comunitário de comércio de 

licenças de emissão reformado e a 

tributação das emissões de carbono, os 

transportes, das sociedades, da eletricidade 

de serviços digitais; aguarda com 

expectativa as recomendações do Grupo de 

Alto Nível, a fim de prosseguir e de 

preparar a posição do Parlamento nesta 

matéria; apela, neste contexto, à eliminação 

progressiva de todas as formas de redução; 

Or. en 
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