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18.10.2012 A7-0313/73 

Alteração  73 

Reimer Böge 

em nome do Grupo PPE 

Ivailo Kalfin 

em nome do Grupo S&D 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução 

Considerando A-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  A-A. Considerando que, nos termos do 

artigo 310.º, n.º 1, do TFUE, todas as 

receitas e despesas da União devem ser 

inscritas no orçamento; 

Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/74 

Alteração  74 

Reimer Böge 

em nome do Grupo PPE 

Ivailo Kalfin 

em nome do Grupo S&D 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução 

Considerando J-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  J-A. Considerando que o orçamento da 

UE prevê garantias de apoio financeiro a 

médio prazo às balanças de pagamentos 

dos Estados-Membros que não pertençam 

à zona euro, até 50 mil milhões EUR, bem 

como garantias para o Mecanismo 

Europeu de Estabilização Financeira 

(MEEF), até 60 mil milhões EUR 

(montante total dos empréstimos); 

Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/75 

Alteração  75 

Reimer Böge 

em nome do Grupo PPE 

Ivailo Kalfin 

em nome do Grupo S&D 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 66-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  66-A. Está firmemente convicto de que 

qualquer nova capacidade orçamental 

destinada aos Estados-Membros da zona 

euro, tendo em vista a adaptação aos 

choques assimétricos específicos de cada 

país e as reformas estruturais, e cujas 

funções tributárias não sejam cobertas 

pelo QFP, deve ser desenvolvida no 

âmbito da União e estar sujeita a uma 

responsabilidade democrática adequada 

através das instituições existentes; 

relembra que, tal como estabelecido nos 

Tratados, qualquer nova capacidade 

orçamental deve constituir parte do 

orçamento da UE, respeitando assim o 

princípio da unidade; considera ainda 

que, para aumentar a visibilidade e 

garantir a adicionalidade de uma nova 

capacidade orçamental, deve ser criada 

uma nova rubrica específica do QFP; 

rejeita veementemente qualquer tentativa 

de reduzir os limites máximos contidos na 

proposta da Comissão sobre o QFP a fim 

de assegurar a disponibilidade de recursos 

para a nova capacidade; 
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Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/76 

Alteração  76 

Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene 

em nome do Grupo PPE 

Ivailo Kalfin 

em nome do Grupo S&D 

Anne E. Jensen 

em nome do Grupo ALDE 

Helga Trüpel 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Proposta de resolução 

N.º 73 – travessão 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3) Os Estados-Membros que estejam na 

disposição de introduzir um imposto sobre 

as transações financeiras devem agora 

pedir formalmente à Comissão que 

apresente uma proposta sobre o reforço 

da cooperação neste domínio; a Comissão 

terá de responder imediatamente com a 

publicação dessa proposta, juntamente 

com um conjunto de propostas revistas 

sobre o pacote dos recursos próprios, a fim 

de garantir que as receitas desse imposto 

sejam total ou parcialmente afetadas ao 

orçamento da UE como um recurso próprio 

genuíno, reduzindo assim as contribuições 

nacionais dos Estados-Membros que 

introduzirem o imposto; 

3) A Comissão deve responder de imediato 

ao pedido formal de vários 

Estados-Membros, cujo número atinja o 

limiar necessário, para introduzir um 

imposto sobre as transações financeiras no 

âmbito da cooperação reforçada; insiste 

em que qualquer proposta legislativa 

nesta matéria deve ser publicada 

juntamente com um conjunto de propostas 

revistas sobre o pacote dos recursos 

próprios, a fim de garantir que as receitas 

desse imposto sejam total ou parcialmente 

afetadas ao orçamento da UE como um 

recurso próprio genuíno, reduzindo assim 

as contribuições nacionais dos 

Estados-Membros que introduzirem o 

imposto; 

Or. en 

 

 


