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7.3.2018 A8-0041/43 

Alteração  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 8 

 

Proposta de resolução Alteração 

8. Recorda que os Estados-Membros 

são responsáveis pelas suas políticas 

orçamentais e salienta que o poder 

tributário constitui um dos pilares da 

soberania dos Estados-Membros; realça 

que a reforma do sistema de recursos 

próprios da UE não constitui uma 

transferência da soberania nacional neste 

domínio, mas, antes, um alinhamento do 

sistema atual com o espírito e a letra dos 

Tratados da UE; 

8. Recorda que os Estados-Membros 

são responsáveis pelas suas políticas 

orçamentais e salienta que o poder 

tributário constitui um dos pilares da 

soberania dos Estados-Membros; realça, 

por conseguinte, que nenhuma autoridade 

europeia tem o direito de cobrar impostos 

em nome dos contribuintes nacionais; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Alteração  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Está consciente de que, sejam quais 

forem os termos do acordo financeiro, as 

consequências da saída do Reino Unido da 

UE constituirão também um desafio 

importante para o próximo QFP e para 

todas as decisões conexas em matéria de 

orçamento; manifesta a convicção de que, 

antes de se tomar uma decisão sobre o 

QFP pós-2020, o défice causado pelo 

Brexit deve ser colmatado, garantindo que 

os recursos da UE não serão reduzidos e 

que os programas da UE não serão 

afetados negativamente; 

17. Está consciente de que, sejam quais 

forem os termos do acordo financeiro, as 

consequências da saída do Reino Unido da 

UE constituirão também um desafio 

importante para o próximo QFP e para 

todas as decisões conexas em matéria de 

orçamento; em todo o caso, rejeita e 

deplora qualquer manipulação da 

retirada do Reino Unido da UE (Brexit) 

como um motivo para reforçar o lado da 

receita do orçamento, uma vez que, em 

última instância, tal levará a uma maior 

tributação das empresas e a uma carga 

fiscal redobrada sobre os cidadãos; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Alteração  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

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 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Acolhe favoravelmente a proposta 

de criação de uma rubrica 

especificamente consagrada à área do 

euro no orçamento da União, apresentada 

pelo Presidente da Comissão, 

Jean-Claude Juncker, no seu discurso 

sobre o estado da União perante o 

Parlamento Europeu e desenvolvida em 

maior pormenor na comunicação da 

Comissão, de 6 de dezembro de 2017, 

sobre os novos instrumentos orçamentais 

para a estabilidade da área do euro no 

quadro da União (COM(2017)0822); 

apela, neste sentido, à criação de uma 

capacidade orçamental no âmbito do 

orçamento da UE, acima dos limites 

máximos atuais; 

18. Rejeita a ideia de um orçamento 

específico para a área do euro, o que 

representaria uma rutura significativa 

entre os países que adotaram a moeda 

única e aqueles que mantêm a sua moeda 

nacional, conduzindo a uma maior 

redução da soberania democrática 

nacional em prol da arquitetura 

tecnocrática; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Alteração  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 27 

 

Proposta de resolução Alteração 

27. Solicita à Comissão que, com base 

nestes critérios, pondere a possibilidade 

de introduzir o conjunto de novos recursos 

próprios que seguidamente se apresenta; 

 27. Rejeita qualquer introdução de 

eventuais novos recursos próprios 

baseados no imposto sobre o valor 

acrescentado, no imposto sobre o 

rendimento das sociedades, na 

senhoriagem, no imposto sobre as 

transações financeiras (ITF) ou em 

impostos ou taxas ambientais; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Alteração  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

em nome do Grupo ENF 

 

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 27-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  27-A. Propõe que, em vez de aumentar 

as receitas, a UE proceda a uma 

racionalização das suas despesas 

administrativas excessivas, reduza todos 

os seus desperdícios, tais como o SEAE, e 

avalie se determinados fundos podem ser 

objeto de uma gestão mais eficiente a 

nível nacional para garantir o pleno 

respeito do princípio da subsidiariedade; 

Or. en 

 

 


