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7.3.2018 A8-0041/5 

Alteração  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 37 

 

Proposta de resolução Alteração 

37. Solicita à Comissão que, na 

pendência da adoção de legislação 

pertinente relativa ao IVA, apresente uma 

proposta de reforma do recurso próprio 

baseado no IVA, no âmbito do seu 

próximo pacote legislativo sobre os 

recursos próprios da União; considera que 

uma tal proposta deverá ter em conta os 

principais resultados da reforma do IVA 

atualmente em debate; 

37. Solicita à Comissão que, na 

pendência da adoção de legislação 

pertinente relativa ao IVA, apresente uma 

proposta de reforma de recurso próprio que 

não seja baseado no IVA, no âmbito do 

seu próximo pacote legislativo sobre os 

recursos próprios da União; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Alteração  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 40 

 

Proposta de resolução Alteração 

40. Concorda com a análise do Grupo 

de Alto Nível sobre os Recursos Próprios, 

segundo a qual a MCCCIS pode ser 

utilizada como base para um novo recurso 

próprio, uma vez que cumpre todos os 

critérios fixados pelo Grupo; salienta que 

a MCCCIS constitui também um elemento 

fundamental para o desenvolvimento do 

mercado único – que é um bem público 

europeu –, na medida em que impede uma 

concorrência fiscal desleal entre os 

Estados-Membros e uma otimização fiscal 

prejudicial à equidade das condições de 

concorrência; 

40. Discorda da análise do Grupo de 

Alto Nível sobre os Recursos Próprios, 

segundo a qual a MCCCIS pode ser 

utilizada como base para um novo recurso 

próprio; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Alteração  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 42 

 

Proposta de resolução Alteração 

42. Solicita à Comissão que, com base 

nas conclusões do reexame da Diretiva 

relativa à MCCCIS, proponha a criação 

de um novo recurso próprio para o 

orçamento da União, calculado com base 

nas receitas dos Estados-Membros 

geradas a partir da MCCCIS; defende o 

estabelecimento de uma taxa de imposição 

uniforme sobre as receitas provenientes 

da MCCCIS, cobrada enquanto recurso 

próprio; considera que este sistema 

permitiria assegurar à União receitas 

significativas e estáveis a um custo 

administrativo limitado; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Alteração  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 43 

 

Proposta de resolução Alteração 

43. Entende que os rendimentos 

provenientes dos lucros do Banco Central 

Europeu (receitas do BCE provenientes 

da emissão de moeda) – diretamente 

relacionados, portanto, com a união 

monetária da UE – devem servir de base 

para um novo recurso próprio, em vez de 

serem pagos aos erários nacionais; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Alteração  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 45 

 

Proposta de resolução Alteração 

45. Concorda com a análise do Grupo 

de Alto Nível sobre os Recursos Próprios, 

que apoia a criação de um ITF como 

possível base para um novo recurso próprio 

do orçamento da União, embora considere 

igualmente que deverão ser estudados 

outros mecanismos de tributação das 

atividades financeiras; 

45. Discorda da análise do Grupo de 

Alto Nível sobre os Recursos Próprios, que 

apoia a criação de um ITF como possível 

base para um novo recurso próprio do 

orçamento da União; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Alteração  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 46 

 

Proposta de resolução Alteração 

46. Apela, por conseguinte, à criação 

de um novo recurso próprio para o 

orçamento da União, calculado com base 

no método escolhido para tributar as 

atividades financeiras; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Alteração  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 50 

 

Proposta de resolução Alteração 

50. Apela, por princípio, à criação de 

um novo recurso próprio para o 

orçamento da União com base na 

tributação das transações na economia 

digital; considera, porém, que, tendo em 

conta as importantes negociações em 

curso ao nível da União e da OCDE, 

ainda é demasiado cedo para fixar as 

modalidades exatas de estabelecimento 

desse recurso; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Alteração  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 51 

 

Proposta de resolução Alteração 

51. Entende, contudo, que todas as 

medidas tomadas pelas autoridades da 

UE, tais como a criação de sistemas de 

registo ou de controlo ou de mecanismos 

reguladores, devem permitir a cobrança 

imediata de direitos ou impostos em 

benefício do orçamento da União, com 

base no seu valor acrescentado europeu; 

considera que se trata de bens públicos da 

União, que, como afirma o Grupo de Alto 

Nível sobre os Recursos Próprios, podem 

servir de base para o estabelecimento de 

um imposto gerador de «outras receitas» 

decorrentes das políticas da União; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Alteração  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 54 

 

Proposta de resolução Alteração 

54. Realça igualmente a importância 

da tributação ecológica enquanto 

mecanismo particularmente adequado 

para alimentar os recursos próprios 

europeus; insta a Comissão a aprofundar 

a integração das propostas relativas aos 

recursos próprios ecológicos adicionais, 

conforme assinalado no relatório do 

Grupo de Alto Nível sobre os Recursos 

Próprios e pelo Comissário responsável 

pelo orçamento da UE, que estejam em 

consonância com determinadas políticas 

da União, tais como as políticas em 

matéria de energia (imposto sobre a 

energia), ambiente e clima (mecanismo de 

ajustamento de carbono na fronteira, 

imposto sobre o plástico e regime de 

comércio de licenças de emissão (RCLE)) 

e transportes (imposto sobre os 

combustíveis rodoviários e sobre os 

bilhetes de avião), a fim de promover mais 

recursos próprios da União no futuro; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Alteração  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 55 

 

Proposta de resolução Alteração 

55. Apela a que uma parte 

significativa das receitas dos leilões do 

RCLE recolhidas a partir da fase 4 (2021) 

seja considerada um novo recurso próprio 

da UE; recorda que esta possibilidade foi 

debatida pelo Grupo de Alto Nível sobre 

os Recursos Próprios e é explicitamente 

proposta pela Comissão na sua 

comunicação, de 14 de fevereiro de 2018, 

intitulada «Um quadro financeiro 

plurianual novo e moderno para a 

concretização eficaz das prioridades 

pós-2020 da União Europeia» 

(COM(2018)0098); apela, em paralelo, à 

criação de um mecanismo de ajustamento 

das emissões de carbono nas fronteiras 

enquanto novo recurso próprio para o 

orçamento da UE, que deve 

nomeadamente conduzir à garantia de 

condições de concorrência equitativas no 

comércio internacional e à redução da 

deslocalização da produção, 

internalizando simultaneamente os custos 

das alterações climáticas nos preços dos 

produtos importados; 

Suprimido 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Alteração  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma do sistema de recursos próprios da União Europeia 

2017/2053(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 56 

 

Proposta de resolução Alteração 

56. Solicita à Comissão que pondere a 

introdução, a nível da UE, de um imposto 

sobre os plásticos e sobre os artigos 

descartáveis, com vista a incentivar a 

utilização de alternativas mais 

sustentáveis; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


