19.10.2017

B8-0565/7

Alteração 7
Eider Gardiazabal Rubial
em nome do Grupo S&D
Proposta de resolução
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
em nome da Comissão dos Orçamentos
Documento de reflexão sobre o futuro das finanças da UE

B8-0565/2017

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;
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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, 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; considera também que as
contribuições para o orçamento da UE,
assim como as contribuições nacionais e
regionais que cofinanciam os FEEI,
deverão ser excluídas do cálculo do défice
no âmbito do Pacto de Estabilidade e
Crescimento (PEC), a fim de incentivar os
Estados-Membros a investir no projeto
europeu; 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
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