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7.3.2018 A8-0041/48 

Alteração  48 

José Manuel Fernandes 

em nome do Grupo PPE 

 

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 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Recorda que o Tratado de Lisboa 

introduziu novas disposições relativas à 

legislação de execução em matéria de 

recursos próprios, prevendo a possibilidade 

de o Conselho adotar um regulamento por 

maioria qualificada, depois de obter a 

aprovação do Parlamento; lamenta, 

contudo, o facto de várias disposições de 

execução, nomeadamente as relativas ao 

cálculo dos recursos baseados no RNB, 

continuarem a figurar na decisão relativa 

aos recursos próprios; apela, por 

conseguinte, a um processo mais simples 

de adoção da decisão relativa aos recursos 

próprios, que deve ser sujeita ao processo 

legislativo ordinário, o que implica uma 

votação por maioria qualificada no 

Conselho e codecisão com o Parlamento; 

recorda que, de acordo com o artigo 48.º, 

n.º 7, do TUE, o Conselho Europeu pode 

adotar uma decisão no sentido de permitir 

que atos não sujeitos ao processo 

legislativo ordinário sejam tratados 

segundo esse processo, que continua a ser 

muito mais democrático e aberto; insta o 

Conselho Europeu a acionar este 

mecanismo sem demora; 

7. Recorda que o Tratado de Lisboa 

introduziu novas disposições relativas à 

legislação de execução em matéria de 

recursos próprios, prevendo a possibilidade 

de o Conselho adotar um regulamento por 

maioria qualificada, depois de obter a 

aprovação do Parlamento; lamenta, 

contudo, o facto de várias disposições de 

execução, nomeadamente as relativas ao 

cálculo dos recursos baseados no RNB, 

continuarem a figurar na decisão relativa 

aos recursos próprios; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Alteração  49 

José Manuel Fernandes 

em nome do Grupo PPE 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

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; 

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; 

considera que um recurso dessa natureza 

deve estar diretamente ligado à rubrica 

específica dedicada à área do euro no 

orçamento da UE; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Alteração  50 

José Manuel Fernandes 

em nome do Grupo PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

em nome do Grupo S&D 

Gérard Deprez 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 65 

 

Proposta de resolução Alteração 

65. Solicita que, neste sentido, seja 

constituída uma reserva especial na parte 

das receitas do orçamento da UE, que será 

progressivamente alimentada por todos os 

tipos de outras receitas imprevistas; 

considera que esta reserva deve ser 

utilizada para cobrir as necessidades de 

pagamento adicionais, nomeadamente as 

que decorrem da mobilização da margem 

global relativa às autorizações ou dos 

instrumentos especiais do QFP; 

65. Solicita que, neste sentido, seja 

constituída uma reserva especial no 

orçamento da UE, que será 

progressivamente alimentada por todos os 

tipos de outras receitas imprevistas e 

devidamente transitada a fim de criar 

oportunidades adicionais de despesa, 

sempre que necessário; considera que esta 

reserva deve ser afetada aos instrumentos 

especiais do QFP e prever dotações 

complementares, tanto dotações de 

autorização como de pagamento, mediante 

decisão da autoridade orçamental; 

Or. en 

 

 


