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9.9.2020 A9-0146/37

Alteração 37
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projeto de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projeto de decisão
Considerando 7

Projeto do Conselho Alteração

7. Numa primeira etapa, deverá ser 
introduzida uma nova categoria de 
recursos próprios, baseada numa 
contribuição nacional calculada com base 
nos resíduos de embalagens de plástico 
não reciclados.  Em consonância com a 
estratégia europeia para os plásticos, o 
orçamento da União pode contribuir para 
reduzir a poluição proveniente dos 
resíduos de embalagens de plástico.  Um 
recurso próprio baseado numa 
contribuição nacional proporcional à 
quantidade de resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados em cada Estado-
Membro proporcionará um incentivo para 
reduzir o consumo de plásticos de 
utilização única e promover a reciclagem 
e a economia circular. Simultaneamente, 
os Estados-Membros serão livres de tomar 
as medidas mais adequadas para atingir 
esses objetivos, no respeito do princípio da 
subsidiariedade. A fim de evitar um 
impacto excessivamente regressivo nas 
contribuições nacionais, deverá ser 
aplicado um mecanismo de ajustamento 
com uma redução anual fixa às 
contribuições dos Estados-Membros cujo 
RNB per capita em 2017 tenha sido 
inferior à média da UE.  A redução 
deverá corresponder a 3,8 kg 
multiplicados pela população em 2017 dos 
Estados-Membros em causa.
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9.9.2020 A9-0146/38

Alteração 38
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projeto de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projeto de decisão
Considerando 8

Projeto do Conselho Alteração

8. O Conselho Europeu de 17 a 21 de 
julho de 2020 assinalou que, como base 
para recursos próprios adicionais, a 
Comissão apresentará, no primeiro 
semestre de 2021, propostas relativas a 
um mecanismo de ajustamento das 
emissões de carbono nas fronteiras e a um 
imposto digital, com vista à sua 
introdução, o mais tardar, em 1 de janeiro 
de 2023.  O Conselho Europeu convidou a 
Comissão a apresentar uma proposta 
revista sobre o Sistema de Comércio de 
Licenças de Emissão, alargando-o 
eventualmente aos setores da aviação e do 
transporte marítimo.  Concluiu que, no 
decurso do quadro financeiro plurianual 
(QFP) para o período de 2021 a 2027, a 
União trabalhará no sentido de introduzir 
outros recursos próprios, que podem 
incluir um imposto sobre as transações 
financeiras.
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9.9.2020 A9-0146/39

Alteração 39
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman 
Haider, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projeto de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projeto de decisão
Considerando 12

Projeto do Conselho Alteração

12. A integração do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento no orçamento da União 
deverá ser acompanhada de um aumento 
dos limites máximos estabelecidos na 
Decisão Recursos Próprios. É necessário 
dispor de uma margem suficiente entre os 
pagamentos e o limite máximo dos 
recursos próprios, de modo a garantir que a 
União estará – em quaisquer circunstâncias 
– em condições de cumprir as suas 
obrigações financeiras, mesmo em tempos 
de recessão económica.

12. É necessário dispor de uma margem 
suficiente entre os pagamentos e o limite 
máximo dos recursos próprios, de modo a 
garantir que a União estará – em quaisquer 
circunstâncias – em condições de cumprir 
as suas obrigações financeiras, mesmo em 
tempos de recessão económica.
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Alteração 40
Marco Zanni, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman Haider, Gerolf 
Annemans
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projeto de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projeto de decisão
Considerando 13

Projeto do Conselho Alteração

13. Deverá ser mantida uma margem 
suficiente abaixo dos limites máximos dos 
recursos próprios para que a União possa 
cobrir a totalidade das suas obrigações 
financeiras e passivos contingentes que se 
vencem num determinado ano.  O 
montante total dos recursos próprios 
afetados ao orçamento da União para 
cobrir as dotações de pagamento anuais 
não deverá exceder 1,40% da soma dos 
RNB de todos os Estados-Membros.  O 
montante total das dotações de autorização 
anuais não deverá exceder 1,46% da soma 
dos RNB de todos os Estados-Membros.

13. Deverá ser mantida uma margem 
suficiente abaixo dos limites máximos dos 
recursos próprios para que a União possa 
cobrir a totalidade das suas obrigações 
financeiras e passivos contingentes que se 
vencem num determinado ano. O montante 
total dos recursos próprios afetados ao 
orçamento da União para cobrir as 
dotações de pagamento e de autorização 
anuais não deverá exceder 1,00% da soma 
dos RNB de todos os Estados-Membros.
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Alteração 41
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
em nome do Grupo ID

Relatório A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Projeto de decisão do Conselho relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Projeto de decisão
Considerando 16

Projeto do Conselho Alteração

16. A fim de assumir o passivo 
relacionado com os fundos que se prevê 
obter mediante contração de empréstimos, 
é necessário um aumento excecional e 
temporário dos limites máximos dos 
recursos próprios. Por conseguinte, com a 
única finalidade de cobrir todos os 
passivos da União resultantes dos 
empréstimos por ela contraídos para fazer 
face às consequências da crise do 
COVID-19, os montantes do limite 
máximo das dotações de pagamento e do 
limite máximo das dotações de 
autorização deverão ser aumentados em 
0,6 pontos percentuais cada. A habilitação 
da Comissão para obter fundos por 
empréstimo nos mercados de capitais, em 
nome da União, com a exclusiva e única 
finalidade de financiar as medidas 
destinadas a fazer face às consequências 
crise da COVID-19, está estreitamente 
relacionada com o aumento do limite 
máximo dos recursos próprios previsto na 
presente decisão e, em última análise, 
com o funcionamento do sistema de 
recursos próprios da União. Por 
conseguinte, essa habilitação deve ser 
incluída na presente decisão. A natureza 
sem precedentes desta operação e o 
montante excecional desses fundos 
requerem certeza quanto ao volume total 
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do passivo assumido pela União e às 
características essenciais do seu 
reembolso, bem como a execução de uma 
estratégia diversificada de contração de 
empréstimos.
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