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Relatório A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Possíveis desenvolvimentos e ajustamentos do atual quadro institucional da União Europeia  

2014/2248(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 6 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta as atividades e o 

relatório intercalar do grupo de alto nível 

sobre recursos próprios, 

– Tendo em conta o relatório final e as 

recomendações do Grupo de Alto Nível 

sobre recursos próprios, de dezembro de 

20161, 

 

____________________ 

1 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/libr

ary/reports-communication/hlgor-

report_20170104.pdf 

Or. en 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Relatório A8-0390/2016 

Guy Verhofstadt 

Possíveis desenvolvimentos e ajustamentos do atual quadro institucional da União Europeia 

2014/2248(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 66 

 

Proposta de resolução Alteração 

66. Manifesta a sua convicção de que o 

orçamento da UE deve ser dotado de um 

sistema de verdadeiros recursos próprios, 

tendo como princípios orientadores a 

simplicidade, a equidade e a transparência; 

considera que o trabalho do Grupo de 

Alto Nível sobre os Recursos Próprios é 

fundamental e espera que este grupo 

apresente, em tempo útil, propostas 

eficazes e ambiciosas; considera que esse 

sistema deve reduzir a quota das 

contribuições para o orçamento da UE 

baseadas no RNB, por forma a abandonar a 

lógica da «contrapartida justa» que norteia 

os Estados-Membros; insiste, neste 

contexto, na eliminação gradual de todas as 

formas de correção; 

66. Manifesta a sua convicção de que o 

orçamento da UE deve ser dotado de um 

sistema de verdadeiros recursos próprios, 

tendo como princípios orientadores a 

simplicidade, a equidade e a transparência; 

apoia as recomendações do Grupo de Alto 

Nível sobre os Recursos Próprios no que 

diz respeito à diversificação das receitas 

do orçamento da UE, incluindo novos 

recursos próprios, a fim de reduzir a quota 

das contribuições para o orçamento da UE 

baseadas no RNB, por forma a abandonar a 

lógica da «contrapartida justa» que norteia 

os Estados-Membros; insiste, neste 

contexto, na eliminação gradual de todas as 

formas de correção; 

Or. en 

 

 


