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7.3.2018 A8-0041/36 

Alteração  36 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Lola 

Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 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 48-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  48-A. Solicita uma melhor 

regulamentação do setor da economia 

digital (por exemplo, Facebook, Google, 

Microsoft, Apple, Amazon); insta à 

revisão do imposto sobre as sociedades, 

tendo como objetivo obrigar as empresas 

digitais a pagar impostos no país onde 

prestam os seus serviços, e, ao mesmo 

tempo, ao estabelecimento de um sistema 

que permita o controlo do regime de 

pagamento do cliente no país em que o 

serviço é utilizado; acrescenta que, tendo 

em conta a natureza global da economia 

virtual, a coordenação da política 

orçamental entre os Estados-Membros 

poderia ser ponderada; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/37 

Alteração  37 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 

Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

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 53-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  53-A. Convida a Comissão a introduzir 

um imposto que vise as indústrias e os 

setores económicos mais poluentes; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/38 

Alteração  38 

Tania González Peñas, 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 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; 

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, 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 transportes 

(imposto sobre os bilhetes de avião), a fim 

de promover mais recursos próprios da 

União no futuro; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/39 

Alteração  39 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 

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

Younous Omarjee 

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 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; 

55. Apela à abolição do sistema de 

comércio de licenças de emissão e à 

elaboração de uma política europeia 

ambiciosa em matéria de redução das 

emissões de carbono e dos gases com 

efeito de estufa que estabeleça critérios de 

convergência obrigatórios; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/40 

Alteração  40 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 

Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

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 56-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  56-A. Insta a Comissão a introduzir um 

imposto sobre o carbono para o transporte 

de mercadorias, com base na distância 

percorrida pelos produtos importados, a 

fim de promover a produção local mais 

próxima dos consumidores e, ao mesmo 

tempo, reduzir o impacto ambiental do 

transporte de mercadorias, em especial do 

transporte rodoviário; 

Or. en 

 

 


