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7.3.2018 A8-0041/26 

Alteração  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 24-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  24-A. Toma nota do anúncio feito pela 

Comissária Cecilia Malmström de que a 

Comissão pretende concluir rapidamente 

as negociações para acordos de comércio 

livre entre a União Europeia e seus 

Estados-Membros e o Japão, o Mercosul, 

o México e o Chile, e pretende propor a 

ratificação dos ACL com Singapura e o 

Vietname em 2018; sublinha que tal 

implicaria uma redução drástica das 

receitas dos recursos próprios para o 

orçamento da União em 2018 e nos anos 

seguintes; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Alteração  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 24-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  24-B. Observa que continuam por 

especificar o valor e a origem das 

indemnizações pela perda substancial de 

receitas resultante da celebração de 

qualquer novo acordo de comércio livre; 

insta a Comissão a fazer uma estimativa 

precisa das perdas de receitas resultantes 

de cada um dos acordos comerciais 

celebrados nos últimos anos; insta a 

Comissão e o Conselho a abster-se de 

assinar quaisquer acordos de comércio 

livre que estejam atualmente a ser 

negociados, a menos que seja apresentada 

uma estimativa precisa das perdas de 

receitas que se espera resultem de cada 

um dos acordos de comércio livre, bem 

como uma clara indicação do ajustamento 

orçamental necessário para compensar os 

montantes perdidos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Alteração  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 24-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  24-C. Exorta a Comissão a indicar os 

custos inerentes aos sistemas de tribunais 

de investimento que deverão ser criados 

ao abrigo dos acordos de comércio livre 

com o Vietname e com o Canadá, bem 

como os custos associados a outros 

acordos que exigem a criação de um 

tribunal específico de proteção do 

investimento; solicita à Comissão que 

indique a rubrica orçamental a partir da 

qual estes custos serão suportados; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Alteração  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 25 

 

Proposta de resolução Alteração 

25. Assinala que a contribuição 

baseada no RNB constitui uma fonte de 

receitas fiável, estável e equitativa para o 

orçamento da UE e conta com um forte 

apoio de uma larga maioria dos Estados-

Membros; considera, por conseguinte, que 

esta contribuição deve ser preservada, mas 

somente enquanto recurso residual de 

equilíbrio para o orçamento da União, o 

que permitiria pôr termo à lógica da 

«contrapartida justa»; salienta, neste 

contexto, a necessidade de garantir que a 

contribuição baseada no RNB seja tratada 

de igual modo em todos os orçamentos 

nacionais, ou seja, como receita afetada à 

UE e não como despesa dos governos 

nacionais; 

25. Assinala que a contribuição 

baseada no RNB constitui uma fonte de 

receitas fiável, estável e equitativa para o 

orçamento da UE e conta com um forte 

apoio de uma larga maioria dos Estados-

Membros; considera, por conseguinte, que 

esta contribuição deve ser preservada, 

pondo termo à lógica da «contrapartida 

justa»; salienta, neste contexto, a 

necessidade de garantir que a contribuição 

baseada no RNB seja tratada de igual modo 

em todos os orçamentos nacionais, ou seja, 

como receita afetada à UE e não como 

despesa dos governos nacionais; 

Or. en 



 

AM\1147889PT.docx  PE616.073v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

7.3.2018 A8-0041/30 

Alteração  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 29 

 

Proposta de resolução Alteração 

29. Observa, porém, que o sistema em 

vigor tem deficiências graves: o recurso é 

calculado numa base estatística, é 

desnecessariamente complexo e não tem 

uma ligação direta com os cidadãos, 

representa uma mera transferência de uma 

parte das receitas cobradas pelos Estados-

Membros, não tendo, por isso, qualquer 

valor acrescentado em comparação com o 

recurso baseado no RNB, a base de 

contribuição não é transparente e não é 

assegurada a igualdade entre os 

contribuintes; 

29. Observa, porém, que o sistema em 

vigor tem deficiências graves: o recurso é 

calculado numa base estatística, é 

desnecessariamente complexo e não tem 

uma ligação direta com os cidadãos, 

representa uma mera transferência de uma 

parte das receitas cobradas pelos Estados-

Membros, não tendo, por isso, qualquer 

valor acrescentado em comparação com o 

recurso baseado no RNB, a base de 

contribuição não é transparente e não é 

assegurada a igualdade entre os 

contribuintes; salienta uma vez mais a 

natureza injusta e regressiva do IVA e o 

facto de a sua redução e eventual 

eliminação ser necessária a longo prazo; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Alteração  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Manifesta-se a favor da criação, 

para a constituição de um recurso próprio 

da União, de uma taxa de imposição 

uniforme (1 % a 2 %) sobre as receitas do 

IVA reformado cobrado inteiramente pelas 

administrações dos Estados-Membros; 

considera que este sistema permitiria 

assegurar à União receitas significativas e 

estáveis a um custo administrativo 

limitado; 

35. Manifesta-se a favor da criação, 

para a constituição de um recurso próprio 

da União, de uma taxa de imposição 

uniforme (1 % a 2 %) sobre as receitas do 

IVA reformado cobrado inteiramente pelas 

administrações dos Estados-Membros; 

considera que este sistema permitiria 

assegurar à União receitas significativas e 

estáveis a um custo administrativo 

limitado; apela aos Estados-Membros 

para que desenvolvam sistemas 

específicos para o tratamento dos bens e 

serviços essenciais, nomeadamente a 

aplicação de sistemas de isenção ou 

redução da taxa de imposto aos alimentos, 

aos transportes públicos, aos 

medicamentos e à cultura; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Alteração  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Recorda que a evasão fiscal, sob 

todas as suas formas, causa à União perdas 

que ascendem, segundo estimativas da 

Comissão, a 1 bilião de euros por ano; 

destaca a necessidade de recuperar as 

receitas fiscais não cobradas, mediante 

uma política coordenada de combate à 

fraude e à evasão fiscais e um quadro 

baseado na transparência, na cooperação 

e na coordenação; 

41. Recorda que a evasão fiscal, sob 

todas as suas formas, causa à União perdas 

que ascendem, segundo estimativas da 

Comissão, a 1 bilião de euros por ano; 

destaca a necessidade de recuperar as 

receitas fiscais não cobradas, mediante 

uma estratégia eficaz de luta contra a 

fraude, a corrupção e a evasão fiscal e 

uma harmonização nivelada por cima da 

legislação em matéria de políticas 

orçamentais na Europa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Alteração  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 41-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  41-A. Recorda que a única forma de 

alcançar a equidade e a justiça fiscais na 

União é apresentar uma verdadeira 

política e ações que visem combater a 

evasão fiscal; propõe, neste contexto, 

medidas como o reforço das capacidades 

técnicas e humanas das autoridades 

aduaneiras e das instituições envolvidas 

no combate à evasão fiscal, a adoção de 

um sistema de tributação das sociedades, 

em função do país em que as empresas 

multinacionais realizam os seus lucros, e 

a organização de um bloqueio aos 

paraísos fiscais; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Alteração  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  45-A. Insta a Comissão a acompanhar 

de perto a evolução dos fluxos financeiros 

internacionais para e a partir da União 

Europeia na sequência da execução da 

liberalização dos serviços financeiros e 

fluxos de capitais nos acordos comerciais 

da UE, e a comunicar os resultados ao 

Parlamento e ao Conselho em 2018; 

exorta a Comissão a desenvolver novos 

esforços para tributar os fluxos mundiais 

de capitais e assim gerar novas fontes de 

recursos próprios para o orçamento da 

União Europeia, bem como a apresentar a 

respetiva proposta em 2018; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Alteração  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  45-B. Considera que a tributação dos 

fluxos de capitais constitui um método 

eficaz para prevenir ataques especulativos 

contra os Estados-Membros, combater a 

evasão fiscal e reduzir a volatilidade dos 

mercados financeiros; 

Or. en 

 

 


