
 

AM\1137608PT.docx  PE611.491v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

19.10.2017 B8-0565/1 

Alteração  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Recorda que, nos termos do artigo 

6.º do Tratado da União Europeia (TUE), 

a União deve dotar-se dos meios 

necessários para atingir os seus objetivos; 

considera que as insuficiências do atual 

QFP e a escala das novas prioridades, 

assim como o impacto da retirada do Reino 

Unido apontam para a mesma conclusão: 

a necessidade de romper o teto das 

despesas de 1 % do Rendimento Nacional 

Bruto da UE (RNB) e, por conseguinte, 

aumentar significativamente o orçamento 

da União, a fim de responder aos desafios 

que se apresentam; opõe-se, neste 

contexto, a qualquer diminuição nominal 

do volume do orçamento da UE no 

próximo QFP, e considera, por 

conseguinte, que o próximo QFP deve ser 

fixado ao nível de, pelo menos, 1,23 % do 

RNB da UE; preconiza um debate entre 

os Estados-Membros sobre esta questão; 

4. Rejeita e deplora qualquer 

exploração da retirada do Reino Unido da 

UE (Brexit) como um motivo para 

reforçar o lado da receita do orçamento, o 

que, em última instância, irá levar a uma 

maior tributação das empresas e a uma 

carga fiscal redobrada sobre os cidadãos; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Alteração  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Lamenta que o orçamento da UE 

seja predominantemente financiado a partir 

de contribuições nacionais baseadas no 

RNB em vez de verdadeiros recursos 

próprios, como previsto nos Tratados da 

UE; reitera o seu empenhamento numa 

verdadeira reforma do sistema de recursos 

próprios da UE, com a simplicidade, 

equidade e transparência como princípios 

orientadores, e de acordo com as 

recomendações do Grupo de Alto Nível 

sobre os Recursos Próprios; salienta que 

um tal sistema deverá incluir um cabaz 

equilibrado de novos recursos próprios da 

UE concebidos para apoiar os objetivos 

políticos da UE, que deverão ser 

introduzidos progressivamente, para que 

as finanças da UE sejam mais justas e 

mais estáveis; salienta, além disso, que a 

retirada do Reino Unido da União 

constitui uma oportunidade para pôr 

termo a todas as correções; espera que a 

Comissão apresente propostas legislativas 

ambiciosas neste sentido e salienta que 

tanto o lado da despesa como o lado da 

receita do próximo QFP serão tratados 

como um pacote único nas futuras 

negociações; 

5. Observa que o orçamento da UE é 

predominantemente financiado a partir de 

contribuições nacionais baseadas no RNB; 

salienta que nenhuma autoridade 

europeia tem o direito de cobrar impostos 

em nome dos contribuintes nacionais; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Alteração  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Congratula-se com a intenção da 

Comissão de conceber o futuro orçamento 

da UE com base nos princípios de valor 

acrescentado da UE, ênfase no 

desempenho, obrigação de prestar contas, 

maior flexibilidade dentro de um quadro 

estável e regras simplificadas, como 

indicado no documento de reflexão; 

7. Observa a intenção da Comissão de 

conceber o futuro orçamento da UE e 

sublinha a necessidade de avaliar 

adequadamente quais os fundos que 

podem ser objeto de uma melhor gestão a 

nível nacional para garantir o pleno 

respeito do princípio da subsidiariedade; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Alteração  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 10-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  10-A. Rejeita qualquer tentativa de 

utilizar o orçamento da UE para despesas 

militares ou de defesa; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Alteração  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 13 

 

Proposta de resolução Alteração 

13. Sublinha, neste contexto, que o 

próximo QFP deverá proporcionar 

diretamente o nível de flexibilidade 

adequado que permita à União reagir a 

circunstâncias imprevistas e financiar a 

evolução das suas prioridades políticas; 

considera, por conseguinte, que as 

disposições em matéria de flexibilidade do 

QFP deverão permitir a transição de 

todas as margens não utilizadas, assim 

como das autorizações anuladas, sem 

quaisquer restrições, para exercícios 

futuros e a sua mobilização pela 

autoridade orçamental, para qualquer fim 

considerado necessário, no âmbito do 

processo orçamental anual; apela, além 

disso, a um reforço significativo dos 

instrumentos especiais do QFP, que 

deverão ser contabilizados para além dos 

limites máximos do QFP tanto em 

autorizações como em pagamentos, bem 

como à criação de uma reserva de crise 

separada, que permita uma mobilização 

imediata de recursos em caso de 

emergência; 

13. Lamenta qualquer tentativa de 

aumentar o nível de dotações e salienta a 

necessidade duma utilização eficiente e 

responsável do dinheiro dos 

contribuintes; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Alteração  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

em nome da Comissão dos Orçamentos 

Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Toma nota do anúncio feito pelo 

Presidente da Comissão, no seu discurso 

sobre o estado da União, de uma futura 

proposta relativa a uma rubrica 

orçamental específica da área do euro; 

insta a Comissão a facultar informações 

adicionais e mais pormenorizadas a este 

respeito; recorda que a resolução do 

Parlamento de 16 de fevereiro de 2017 

preconiza uma capacidade orçamental 

específica para a área do euro, que deverá 

fazer parte do orçamento da UE, acima 

dos limites máximos atuais do QFP e ser 

financiada pela área do euro e por outros 

membros participantes através de uma 

fonte de receitas que, por seu turno, 

deverá ser acordada entre os Estados-

Membros participantes e considerada 

como receita afetada e com garantias; 

17. Rejeita a ideia de um orçamento 

específico para a área do euro, que 

poderia criar um fosso significativo entre 

os países que adotaram a moeda única e 

aqueles que mantêm a sua moeda 

nacional e fazer com que a soberania 

democrática nacional fosse ainda mais 

minada pela arquitetura tecnocrática; 

Or. en 

 

 


