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Alteração 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Projeto de resolução legislativa
Citação 9-A (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

Tendo em conta o projeto de conclusões 
do Conselho Europeu sobre o novo 
quadro financeiro plurianual, os recursos 
próprios e o plano de recuperação 
apresentado pelo Presidente do Conselho 
Europeu, Charles Michel, em 10 de julho 
de 2020,

Or. en

Alteração 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Projeto de resolução legislativa
Citação 9-B (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração

Tendo em conta o relatório final e as 
recomendações do Grupo de Alto Nível 
sobre os Recursos Próprios, publicado em 
dezembro de 2016 e apresentado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho em 
janeiro de 2017,

Or. en

Alteração 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Projeto de resolução legislativa
Citação 9-C (nova)

Projeto de resolução legislativa Alteração
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Tendo em conta o agravamento da 
situação relativa às previsões para 2020 
das receitas dos recursos próprios, como 
patente no projeto de orçamento 
retificativo n.º 7/2020, que só deverá 
deteriorar-se ainda mais, devido ao 
aprofundamento da recessão previsto 
para 2020 nas previsões económicas da 
Comissão no verão de 2020;

Or. en

Alteração 28
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 311.º, terceiro 
parágrafo,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 311.º,

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 29
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Citação 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o artigo 113.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

Or. en

Alteração 30
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O sistema de recursos próprios da 
União deve garantir recursos adequados 
para assegurar a boa execução das 
políticas da União, sem prejuízo da 
necessidade de uma disciplina orçamental 
rigorosa. O desenvolvimento do sistema 
de recursos próprios pode e deve também 
contribuir, o mais possível, para o 
desenvolvimento das políticas da União.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 31
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O sistema de recursos próprios da 
União deve garantir recursos adequados 
para assegurar a boa execução das políticas 
da União, sem prejuízo da necessidade de 
uma disciplina orçamental rigorosa. O 
desenvolvimento do sistema de recursos 
próprios pode e deve também contribuir, o 
mais possível, para o desenvolvimento das 
políticas da União.

(1) O sistema de recursos próprios da 
União deve garantir recursos adequados 
para assegurar a boa execução das políticas 
da União, sem prejuízo da necessidade de 
uma disciplina orçamental rigorosa. O 
desenvolvimento do sistema de recursos 
próprios pode e deve também contribuir, o 
mais possível, para o desenvolvimento das 
políticas da União e deve refletir as 
flutuações nos ciclos económicos dos 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 32
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Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O sistema de recursos próprios da 
União deve garantir recursos adequados 
para assegurar a boa execução das políticas 
da União, sem prejuízo da necessidade de 
uma disciplina orçamental rigorosa. O 
desenvolvimento do sistema de recursos 
próprios pode e deve também contribuir, o 
mais possível, para o desenvolvimento das 
políticas da União.

(1) O sistema de recursos próprios da 
União deve garantir recursos adequados 
para assegurar a boa execução das políticas 
da União e deve seguir o princípio 
estabelecido nos Tratados, ou seja, 
financiar o orçamento europeu. O 
desenvolvimento do sistema de recursos 
próprios deve contribuir, acima de tudo, 
para o desenvolvimento das políticas da 
União.

Or. it

[NOTA: texto retirado do documento COM(2018) 325.]

Alteração 33
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A decisão relativa ao sistema de 
recursos próprios constitui, além disso, a 
base jurídica para a Comissão contrair 
empréstimos junto dos mercados de 
capitais para financiar despesas no 
quadro do pacote de recuperação «Next 
Generation EU». Os custos associados ao 
capital e aos juros dos reembolsos devem 
ser refinanciados para além dos limites 
máximos do QFP e devem ser totalmente 
abrangidos pelo aumento extraordinário e 
temporário do limite máximo dos recursos 
próprios (artigo 3.º-C) num prazo 
pré-definido, em função dos prazos de 
vencimento das obrigações emitidas e da 
estratégia de reembolso da dívida. Os 
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referidos custos não deverão implicar 
qualquer aumento das contribuições 
nacionais. Por conseguinte, esses custos 
devem ser totalmente cobertos pelas 
receitas provenientes de verdadeiros 
novos recursos próprios. Os montantes 
gerados por esses novos recursos próprios 
que excedam o que é necessário para 
cobrir as obrigações de reembolso num 
determinado ano devem reverter para o 
orçamento da União como receitas gerais. 
Os novos recursos próprios devem 
continuar a financiar o orçamento da 
União como receitas gerais após o termo 
do plano de reembolso.

Or. en

Alteração 34
Siegfried Mureşan

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A decisão relativa ao sistema de 
recursos próprios constitui, além disso, a 
base jurídica para a Comissão contrair 
empréstimos junto dos mercados de 
capitais para financiar despesas no 
quadro do Instrumento de Recuperação 
da União Europeia. Os custos associados 
ao capital e aos juros dos reembolsos 
devem ser refinanciados pelo orçamento 
da União num prazo predefinido, em 
função dos prazos de vencimento das 
obrigações emitidas e da estratégia de 
reembolso da dívida. Esses custos não 
devem resultar numa redução indevida 
das despesas do programa nem dos 
instrumentos de investimento ao abrigo do 
quadro financeiro plurianual, nem devem 
resultar em aumentos acentuados das 
contribuições nacionais. Por conseguinte, 
esses custos devem ser cobertos pelas 
receitas provenientes de verdadeiros 
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novos recursos próprios. Os montantes 
gerados por esses novos recursos próprios 
que excedam o que é necessário para 
cobrir as obrigações de reembolso devem 
conduzir a um aumento do orçamento da 
União. Os novos recursos próprios devem 
continuar a financiar o orçamento da 
União como receitas gerais após o termo 
do plano de reembolso.

Or. en

Alteração 35
Roberts Zīle

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A decisão relativa ao sistema de 
recursos próprios constitui, além disso, a 
base jurídica para a Comissão contrair 
empréstimos junto dos mercados de 
capitais para financiar despesas no 
quadro do pacote de recuperação «Next 
Generation EU». Os custos associados ao 
capital e aos juros dos reembolsos devem 
ser refinanciados pelo orçamento da 
União num prazo predefinido, em função 
dos prazos de vencimento das obrigações 
emitidas e da estratégia de reembolso da 
dívida. Esses custos não devem resultar 
numa redução indevida das despesas do 
programa nem dos instrumentos de 
investimento ao abrigo do quadro 
financeiro plurianual, nem devem 
resultar em aumentos acentuados das 
contribuições nacionais. Por conseguinte, 
esses custos devem ser cobertos pelas 
receitas provenientes de novos recursos 
próprios.

Or. en
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Justificação

Os novos recursos próprios podem ajudar a financiar os custos do capital e os juros dos 
reembolsos para evitar reduções indevidas da despesa do programa ou dos investimentos ao 
abrigo do quadro financeiro plurianual. Os novos recursos próprios poderiam igualmente 
prevenir aumentos acentuados das contribuições baseadas no RNB, um verdadeiro e justo 
recurso próprio que, por definição, é suficiente.

Alteração 36
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As novas categorias de recursos 
próprios devem ser introduzidas a partir 
de 2021 para permitir que as suas receitas 
estejam disponíveis no momento em que 
surjam os juros e as obrigações de 
reembolso e para contribuir para o 
desenvolvimento das políticas e dos 
programas da União. As receitas desses 
recursos próprios devem ser suficientes 
para cobrir totalmente, pelo menos, os 
custos do capital e dos juros dos 
reembolsos e outros custos conexos. Os 
novos recursos próprios devem ser 
consentâneos com os objetivos políticos da 
União e apoiar o Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, o Pacto Ecológico 
Europeu, os objetivos de desenvolvimento 
sustentável e o objetivo do Acordo de 
Paris, bem como o funcionamento do 
mercado único e os esforços destinados a 
melhorar a eficácia da tributação das 
sociedades.

Or. en

Alteração 37
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou
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Proposta de decisão
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 311.º do TFUE determina 
que o orçamento é integralmente 
financiado por recursos próprios, sem 
prejuízo de outras receitas.

Or. en

Alteração 38
Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A magnitude dos montantes 
necessários para evitar uma crise 
económica, social e ambiental catastrófica 
é considerável. Ainda antes da crise, em 
14 de janeiro de 2020, a Comissão 
Europeia afirmou que o Pacto Ecológico 
teria de colmatar um défice de 
investimento num valor estimado entre 
260 e 500 mil milhões de EUR por ano 
nos próximos dez anos. Em maio de 2020, 
a Comissão estimou que as necessidades 
de investimento para alcançar a transição 
ecológica e a transformação digital a 
nível da UE ascenderiam a, pelo menos, 
595 mil milhões de EUR por ano. Estes 
recursos necessários para alcançar as 
políticas fundamentais da UE 
impulsionariam a produtividade e a 
inovação e criariam mais de cinco 
milhões de postos de trabalho, em todos os 
nossos países, que serão muito 
necessários para superar a presente crise. 
Além disso, acrescendo a este montante, a 
Comissão estima que as necessidades de 
investimento adicional no domínio das 
infraestruturas sociais ascendam a, pelo 
menos, 192 mil milhões de EUR por ano 
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para recuperar da crise da COVID-19 e 
das suas consequências sociais 
dramáticas. Para alcançar estes tipos de 
volumes de investimento, e evitar uma 
profunda crise económica, social e 
ambiental, será necessário que a solução 
integre receitas substanciais provenientes 
de novos recursos próprios.

Or. en

Justificação

Diversos líderes da UE, nomeadamente a Presidente Ursula von der Leyen e o Presidente do 
Governo Pedro Sánchez, instaram à criação de um «Plano Marshall Europeu». A curto 
prazo, a dívida é a solução para um plano de recuperação à altura da atual crise, pelo que 
louvamos a proposta da Comissão Europeia de um plano «Next Generation EU» de 750 mil 
milhões de EUR. Porém, alguns países não concordam com este plano, uma vez que não 
querem ser obrigados a reembolsar esta dívida comum. Por este motivo, mais do que nunca, 
são necessários novos recursos próprios.

Alteração 39
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) As novas categorias de recursos 
próprios devem ser introduzidas com 
tempo suficiente para permitir que as suas 
receitas estejam disponíveis no momento 
em que surjam os juros e as obrigações de 
reembolso. As receitas destes novos 
recursos próprios devem ser suficientes 
para cobrir totalmente os custos do 
principal e dos juros dos reembolsos e 
outros custos conexos na sua totalidade, 
bem como para reduzir os recursos 
próprios baseados no RNB para 40 % até 
ao final do QFP 2021-2027. Os novos 
recursos próprios devem ser consentâneos 
com os objetivos políticos da União e 
apoiar o Pacto Ecológico Europeu, bem 
como o funcionamento do mercado único 
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e os esforços destinados a melhorar a 
eficácia da tributação das sociedades. O 
Parlamento Europeu, no seu relatório 
intercalar sobre o QFP-recursos próprios, 
de novembro de 2018, já aprovou um 
possível cabaz de novos recursos próprios 
que apresentam essas características, o 
qual deve ser alargado a outras opções 
como um imposto à escala da UE sobre o 
querosene.

Or. en

Alteração 40
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) As novas categorias de recursos 
próprios devem ser introduzidas com 
tempo suficiente para permitir que as suas 
receitas estejam disponíveis no momento 
em que surjam os juros e as obrigações de 
reembolso. As receitas desses recursos 
próprios devem ser suficientes para cobrir 
totalmente, pelo menos, os custos do 
capital e dos juros dos reembolsos e 
outros custos conexos. Os novos recursos 
próprios devem ser consentâneos com os 
objetivos políticos da União e apoiar o 
Pacto Ecológico Europeu, bem como o 
funcionamento de um mercado único 
mais justos e os esforços destinados a 
melhorar a eficácia da tributação das 
sociedades, reforçar a equidade da 
tributação e tornar a UE mais resiliente 
na luta contra a fraude e a elisão fiscal, 
que são prioridades políticas da UE. O 
Parlamento Europeu, no seu relatório 
intercalar sobre QFP-recursos próprios, 
de novembro de 2018, já aprovou um 
possível cabaz de novos recursos próprios 
que apresentam essas características.
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Or. en

Alteração 41
Roberts Zīle

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) As novas categorias de recursos 
próprios devem ser introduzidas com 
tempo suficiente para permitir que as suas 
receitas estejam disponíveis no momento 
em que surjam os juros e as obrigações de 
reembolso. As receitas desses recursos 
próprios devem cobrir parcialmente os 
custos do capital e dos juros dos 
reembolsos e outros custos conexos. A 
estes respeito, o Parlamento Europeu, no 
seu relatório intercalar sobre 
QFP-recursos próprios, de novembro de 
2018, já aprovou uma lista de possíveis 
candidatos a novos recursos próprios.

Or. en

Alteração 42
Siegfried Mureşan

Proposta de decisão
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) A reforma do sistema de recursos 
próprios da UE proporciona uma janela 
de oportunidade para reforçar a luta 
contra a fraude fiscal, a elisão fiscal e a 
evasão fiscal. A criação de um novo cabaz 
de novos recursos próprios é fundamental 
para obter sistemas de tributação mais 
justos e modernos na UE.

Or. en
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Alteração 43
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Importa, efetivamente, analisar a 
taxa uniforme de 0,3 % aplicada a todos 
os Estados-Membros, com exceção da 
Alemanha, dos Países Baixos e da Suécia, 
que beneficiam de uma taxa de 
mobilização reduzida em 0,15 %.

Or. fr

Alteração 44
Eero Heinäluoma

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em junho de 2017, a Comissão 
adotou um documento de reflexão sobre o 
futuro das finanças da UE18. A Comissão 
propõe uma série de opções a fim de 
permitir uma ligação mais visível entre os 
recursos próprios e as políticas da UE, 
nomeadamente o mercado único e o 
crescimento sustentável. Segundo o 
referido documento, quando da introdução 
de recursos próprios, é necessário prestar 
atenção à sua transparência, simplicidade e 
estabilidade, à sua coerência com os 
objetivos políticos da União, ao seu 
impacto na competitividade e no 
crescimento sustentável e à sua repartição 
equitativa entre os Estados-Membros.

(3) Em junho de 2017, a Comissão 
adotou um documento de reflexão sobre o 
futuro das finanças da UE18. A Comissão 
propõe uma série de opções a fim de 
permitir uma ligação mais visível entre os 
recursos próprios e as políticas da UE, 
nomeadamente o mercado único e o 
crescimento sustentável. Segundo o 
referido documento, quando da introdução 
de recursos próprios, é necessário prestar 
atenção à sua transparência, simplicidade e 
estabilidade, à sua coerência com os 
objetivos políticos da União, ao seu 
impacto na competitividade e no 
crescimento sustentável e à sua repartição 
equitativa entre os Estados-Membros. A 
equidade e a justiça são princípios 
importantes e condições necessárias para 
o sistema de recursos próprios da UE. A 
Comissão deve apresentar uma avaliação 
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do impacto exaustiva de cada novo 
recurso próprio proposto na 
competitividade da UE e nos 
Estados-Membros para assegurar uma 
idêntica incidência sobre os contribuintes 
equivalentes na UE.

_________________ _________________
18 COM(2017) 358 final de 28 de junho de 
2017.

18 COM(2017) 358 final de 28 de junho de 
2017.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 45
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Em junho de 2017, a Comissão 
adotou um documento de reflexão sobre o 
futuro das finanças da UE18. A Comissão 
propõe uma série de opções a fim de 
permitir uma ligação mais visível entre os 
recursos próprios e as políticas da UE, 
nomeadamente o mercado único e o 
crescimento sustentável. Segundo o 
referido documento, quando da introdução 
de recursos próprios, é necessário prestar 
atenção à sua transparência, simplicidade e 
estabilidade, à sua coerência com os 
objetivos políticos da União, ao seu 
impacto na competitividade e no 
crescimento sustentável e à sua repartição 
equitativa entre os Estados-Membros.

(3) Em junho de 2017, a Comissão 
adotou um documento de reflexão sobre o 
futuro das finanças da UE18. Segundo o 
referido documento, quando da introdução 
de recursos próprios, é necessário prestar 
atenção à sua transparência, simplicidade e 
estabilidade, à sua coerência com os 
objetivos políticos da União, ao seu 
impacto na competitividade e no 
crescimento sustentável e à sua repartição 
equitativa entre os Estados-Membros.

_________________ _________________
18 COM(2017) 358 final de 28 de junho de 
2017.

18 COM(2017) 358 final de 28 de junho de 
2017.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)
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Alteração 46
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Há que estudar novas formas de 
financiamento do orçamento europeu 
tendo em vista o cumprimento do 
artigo 311.º do TFUE. Por conseguinte, é 
necessário que a Comissão insista em 
propostas de novos recursos próprios, 
relacionadas, em particular, com o 
mercado interno, que reduzam 
progressivamente a contribuição direta 
por parte dos Estados-Membros, aliviando 
a pressão sobre os seus orçamentos. Neste 
contexto, considera necessário que a 
Comissão continue a envidar esforços no 
sentido de instituir um imposto sobre as 
transações financeiras aceitável para 
todos os Estados-Membros da União 
Europeia como base potencial para um 
novo recurso próprio para o orçamento da 
União.

Or. it

Alteração 47
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) O documento apresentado pela 
Comissão preconiza igualmente a 
supressão das correções a favor de 
determinados países que atualmente não 
se justificam, a bem da equidade entre os 
Estados-Membros.
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Or. fr

Alteração 48
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Tratado de Lisboa introduziu 
alterações nas disposições relativas ao 
sistema de recursos próprios, que 
permitem reduzir o número de recursos 
existentes e criar novos recursos.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 49
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Com vista a definir uma visão a 
longo prazo para o futuro do 
financiamento da UE, aproveitando o 
impulso da Conferência sobre o Futuro 
da Europa para promover um debate 
sobre o aprofundamento da integração da 
UE no domínio das políticas orçamentais, 
os Tratados, com especial atenção para o 
artigo 311.º do TFUE, devem ser revistos 
no intuito de adotar as iminentes decisões 
sobre os recursos próprios segundo o 
processo legislativo ordinário.

Or. en
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Alteração 50
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente reforma é necessária 
para proceder a uma aproximação entre o 
recurso próprio e a matéria coletável do 
imposto sobre o valor acrescentado real e 
uma considerável simplificação dos 
cálculos, dando lugar a uma maior 
transparência e uma maior 
responsabilização.

Or. fr

Alteração 51
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, 
de melhor refletir o papel do orçamento 
da União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros 
para o orçamento anual da União, é 
necessário introduzir novas categorias de 
recursos próprios baseados na matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades, nas receitas 
nacionais provenientes do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia e numa contribuição nacional 
calculada com base nos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados.

Suprimido
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Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 52
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, 
de melhor refletir o papel do orçamento 
da União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros 
para o orçamento anual da União, é 
necessário introduzir novas categorias de 
recursos próprios baseados na matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades, nas receitas 
nacionais provenientes do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia e numa contribuição nacional 
calculada com base nos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de melhorar o alinhamento (6) A fim de melhorar o alinhamento 
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dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados.

dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, não é 
necessário introduzir novas categorias de 
recursos próprios; rejeita a introdução de 
uma matéria coletável comum consolidada 
do imposto sobre as sociedades; rejeita a 
introdução de um regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia; 
rejeita uma contribuição nacional 
calculada com base nos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados; 
recorda que as questões no domínio 
tributário são da exclusiva competência 
dos Estados-Membros e a adoção de 
disposições de harmonização das regras 
dos Estados-Membros no domínio da 
tributação indireta carece de um voto por 
unanimidade ao nível do Conselho, nos 
termos do artigo 113.º do TFUE.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 54
Siegfried Mureşan

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 

(6) A fim de financiar os custos do 
capital e dos juros dos reembolsos do 
Instrumento de Recuperação da União 
Europeia, melhorar o alinhamento dos 
instrumentos de financiamento da União 
com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
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nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados.

único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados. Além disso, devem 
ser introduzidos novos recursos próprios 
baseados num mecanismo de ajustamento 
das emissões de carbono nas fronteiras, 
num imposto sobre os serviços digitais e 
no imposto sobre as transações 
financeiras para esse efeito assim que as 
condições jurídicas subjacentes estiverem 
em vigor. A Comissão deve apresentar as 
propostas legislativas necessárias sobre os 
referidos recursos próprios e outros 
potenciais novos recursos próprios, que 
apoiem o Pacto Ecológico Europeu, bem 
como o funcionamento do mercado único 
e os esforços no sentido de melhorar a 
eficácia da tributação das sociedades, 
assim que possível.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 55
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 

(6) A fim de financiar os custos do 
capital e dos juros dos reembolsos do 
Instrumento Europeu de Recuperação, de 
melhorar o alinhamento dos instrumentos 
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União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados.

de financiamento da União com as suas 
prioridades políticas, de melhor refletir o 
papel do orçamento da União no 
funcionamento de um mercado único mais 
justo, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União, tais como o Pacto 
Ecológico e a transformação digital, e de 
reduzir as contribuições baseadas no 
rendimento nacional bruto dos 
Estados-Membros para o orçamento anual 
da União, é necessário introduzir novas 
categorias de recursos próprios baseados na 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades, nas receitas 
nacionais provenientes do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, numa contribuição nacional 
calculada com base nos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados. 
Além disso, devem ser introduzidos novos 
recursos próprios baseados num 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, num imposto 
sobre os serviços digitais, num imposto 
sobre as transações financeiras, de acordo 
com um regime acordado por todos os 
Estados-Membros, num imposto europeu 
sobre o património líquido, numa 
imposição do mercado único e nas 
receitas decorrentes do lucro do Banco 
Central Europeu para esse efeito assim 
que as condições jurídicas subjacentes 
estejam em vigor.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 56
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração



AM\1210502PT.docx 23/86 PE655.682v01-00

PT

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados.

(6) A fim de financiar totalmente os 
custos do capital e dos juros dos 
reembolsos do Instrumento de 
Recuperação da União Europeia, a fim de 
melhorar o alinhamento dos instrumentos 
de financiamento da União com as suas 
prioridades políticas, de melhor refletir o 
papel do orçamento da União no 
funcionamento do mercado único, de 
apoiar melhor os objetivos das políticas da 
União e de reduzir para 40 % a 
percentagem das contribuições baseadas 
no rendimento nacional bruto dos 
Estados-Membros para o orçamento anual 
da União, é necessário introduzir novas 
categorias de recursos próprios baseados na 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades, nas receitas 
nacionais provenientes do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia e numa contribuição nacional 
calculada com base nos resíduos de 
embalagens de plástico não reciclados. 
Além disso, devem ser introduzidos novos 
recursos próprios baseados num 
mecanismo de ajustamento das emissões 
de carbono nas fronteiras, num imposto 
sobre os serviços digitais, no imposto 
sobre as transações financeiras e num 
imposto à escala da UE sobre o querosene 
para esse efeito assim que as condições 
jurídicas subjacentes estejam em vigor.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 57
Olivier Chastel

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
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União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados.

União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados 1) na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, a fim de estabelecer uma 
ligação direta entre o financiamento do 
orçamento da UE e as vantagens de que 
as empresas que desenvolvem atividade no 
mercado único beneficiam; 2) nas receitas 
nacionais provenientes do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, regime este que está 
diretamente ligado ao funcionamento do 
mercado único; e 3) numa contribuição 
nacional calculada com base nos resíduos 
de embalagens de plástico não reciclados, 
promovendo a transição da UE para uma 
economia circular.

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 58
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 

(6) A fim de financiar os custos do 
capital e dos juros dos reembolsos do 
Instrumento Europeu de Recuperação, de 
melhorar o alinhamento dos instrumentos 
de financiamento da União com as suas 
prioridades políticas, de melhor refletir o 
papel do orçamento da União no 
funcionamento do mercado único, de 
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nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados.

reforçar o financiamento das políticas e 
dos programas da União e apoiar melhor 
os seus objetivos e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 59
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 

(6) A fim de melhorar o alinhamento 
dos instrumentos de financiamento da 
União com as suas prioridades políticas, de 
melhor refletir o papel do orçamento da 
União no funcionamento do mercado 
único, de apoiar melhor os objetivos das 
políticas da União e de reduzir as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros para 
o orçamento anual da União, é necessário 
introduzir novas categorias de recursos 
próprios baseados na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades, nas receitas nacionais 
provenientes do regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia e 
numa contribuição nacional calculada com 
base nos resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados. Importa destacar 
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plástico não reciclados. os recursos próprios da UE enquanto 
importante opção para financiar 
adequadamente o QFP.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 60
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A introdução de um cabaz de 
verdadeiros novos recursos reduzirá as 
contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto dos Estados-Membros 
para o orçamento anual da União, pondo 
termo às práticas de jogos de soma nula e 
de «justo retorno», e tornará o orçamento 
da UE mais eficiente, eficaz e 
transparente, uma vez que abrange 
domínios que são prioritários para a UE e 
nos quais os fundos arrecadados e 
despendidos a nível da UE criam mais e 
melhores bens públicos, em comparação 
com a despesa de fundos públicos a nível 
nacional.

Or. en

Alteração 61
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão devem chegar a 
acordo, por meio de um acordo 
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interinstitucional juridicamente 
vinculativo, sobre o calendário de 
aplicação dos recursos próprios já 
propostos e de outros recursos próprios 
até 2028. O acordo deve assegurar que os 
novos recursos próprios representam, pelo 
menos, 30 % do orçamento anual até 
2028 e que a Comissão apresenta 
propostas legislativas para o efeito.

Or. en

Alteração 62
Esther de Lange, Peter Liese

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A Comissão deve avaliar a 
introdução de um mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras enquanto novo recurso próprio 
do orçamento da União, plenamente 
compatível com as regras da OMC. Este 
novo recurso próprio deve contribuir para 
reduzir o risco de fuga de carbono e 
assegurar condições de concorrência 
equitativas no comércio internacional.

Or. en

Alteração 63
Olivier Chastel

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Sublinha que a introdução de 
novas categorias de recursos próprios 
respeita plenamente a soberania nacional 
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no domínio fiscal.

Or. fr

Alteração 64
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) As receitas da venda de licenças de 
emissão do regime de comércio e da 
contribuição sobre o plástico devem 
constituir novos recursos próprios até 1 de 
janeiro de 2021.
As receitas relativas aos serviços digitais e 
à matéria coletável comum consolidada 
do imposto sobre as sociedades devem 
constituir novos recursos próprios até 1 de 
janeiro de 2022, tendo a Comissão até 30 
de junho de 2021 para apresentar as 
propostas pertinentes ou necessárias.
As receitas relativas ao mecanismo de 
ajustamento das emissões de carbono nas 
fronteiras devem constituir um novo 
recurso próprio até 31 de dezembro de 
2022, tendo a Comissão até 30 de junho 
de 2021 para apresentar as propostas 
pertinentes ou necessárias.
As receitas do imposto sobre as transações 
financeiras devem constituir um novo 
recurso próprio até 1 de janeiro de 2024, 
tendo a Comissão até 30 de junho de 2022 
para apresentar as propostas pertinentes 
ou necessárias.

Or. en

Alteração 65
Elisabetta Gualmini
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Proposta de decisão
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Por conseguinte, para assegurar a 
fiabilidade do orçamento da UE e a 
continuidade das políticas da UE, o cabaz 
de verdadeiros recursos próprios da UE 
deve ser composto de fontes de receita 
mais estáveis, ou seja, as resultantes do 
funcionamento do mercado interno, e não 
as que estão relacionadas com políticas 
ambientais, que deverão ser 
progressivamente eliminadas, 
esperando-se que desapareçam com o 
tempo, ao mesmo tempo que os 
contribuintes da UE substituem as 
práticas tradicionais por alternativas 
sustentáveis.

Or. en

Alteração 66
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O mercado único europeu 
beneficia largamente as empresas que 
desenvolvem as suas atividades em mais 
de um Estado-Membro. No entanto, a 
heterogeneidade dos sistemas fiscais em 
toda a União permite às empresas que 
podem evitar o pagamento de impostos 
sobre as sociedades quando geram valor 
gozar de uma vantagem desleal. As 
propostas da Comissão de 201619 relativas 
a uma matéria coletável comum do 
imposto sobre as sociedades e a uma 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades corrigem essa 
injustiça, restabelecendo condições de 
concorrência equitativas. O recurso 

Suprimido
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próprio deve consistir na aplicação de 
uma taxa de mobilização uniforme à parte 
dos lucros tributáveis atribuídos a cada 
Estado-Membro, em conformidade com as 
regras da União sobre matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades. O recurso próprio só deve ser 
aplicável às entidades em relação às quais 
as regras da União sobre matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades têm caráter 
obrigatório.
_________________
19 COM (2016) 683 de 25.10.2016.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 67
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O mercado único europeu beneficia 
largamente as empresas que desenvolvem 
as suas atividades em mais de um 
Estado-Membro. No entanto, a 
heterogeneidade dos sistemas fiscais em 
toda a União permite às empresas que 
podem evitar o pagamento de impostos 
sobre as sociedades quando geram valor 
gozar de uma vantagem desleal. As 
propostas da Comissão de 201619 relativas 
a uma matéria coletável comum do 
imposto sobre as sociedades e a uma 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades corrigem essa 
injustiça, restabelecendo condições de 
concorrência equitativas. O recurso 
próprio deve consistir na aplicação de 
uma taxa de mobilização uniforme à parte 
dos lucros tributáveis atribuídos a cada 

(7) O mercado único europeu beneficia 
largamente as empresas que desenvolvem 
as suas atividades em mais de um 
Estado-Membro. No entanto, a 
heterogeneidade dos sistemas fiscais em 
toda a União permite às empresas que 
podem evitar o pagamento de impostos 
sobre as sociedades quando geram valor 
gozar de uma vantagem desleal.
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Estado-Membro, em conformidade com as 
regras da União sobre matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades. O recurso próprio só deve ser 
aplicável às entidades em relação às quais 
as regras da União sobre matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades têm caráter 
obrigatório.
_________________
19 COM (2016) 683 de 25.10.2016.

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 68
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O mercado único europeu beneficia 
largamente as empresas que desenvolvem 
as suas atividades em mais de um 
Estado-Membro. No entanto, a 
heterogeneidade dos sistemas fiscais em 
toda a União permite às empresas que 
podem evitar o pagamento de impostos 
sobre as sociedades quando geram valor 
gozar de uma vantagem desleal. As 
propostas da Comissão de 201619 relativas 
a uma matéria coletável comum do 
imposto sobre as sociedades e a uma 
matéria coletável comum consolidada do 
imposto sobre as sociedades corrigem essa 
injustiça, restabelecendo condições de 
concorrência equitativas. O recurso 
próprio deve consistir na aplicação de 
uma taxa de mobilização uniforme à parte 
dos lucros tributáveis atribuídos a cada 
Estado-Membro, em conformidade com as 
regras da União sobre matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 

(7) O mercado único europeu beneficia 
largamente as empresas que desenvolvem 
as suas atividades em mais de um 
Estado-Membro. A heterogeneidade dos 
sistemas fiscais em toda a União cria 
incentivos para os Estados-Membros não 
tributarem excessivamente as empresas e 
os cidadãos e garantirem serviços 
públicos de elevada qualidade por meio 
das suas receitas fiscais.
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sociedades. O recurso próprio só deve ser 
aplicável às entidades em relação às quais 
as regras da União sobre matéria 
coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades têm caráter 
obrigatório.
_________________
19 COM (2016) 683 de 25.10.2016.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 69
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 
e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta a 
natureza harmonizada do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, bem como o financiamento 
concedido pela União para promover os 
esforços de atenuação e adaptação nos 
Estados-Membros, é adequado introduzir 
um novo recurso próprio no orçamento da 
UE neste contexto. Este recurso próprio 
deve ter por base as licenças de emissão a 
leiloar pelos Estados-Membros, incluindo 
a atribuição de licenças de emissão 
transitórias a título gratuito para o setor 
da energia. A fim de ter em consideração 
as disposições específicas aplicáveis a 

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 
e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta as 
flutuações imprevistas dos preços, em 
especial a partir de 2013, o RCLE é 
demasiado instável para ser utilizado 
como um novo recurso próprio estável.
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determinados Estados Membros previstas 
na Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20, as licenças de 
emissão redistribuídas por questões de 
solidariedade, crescimento e 
interconexão, bem como as licenças 
reservadas para o Fundo de Inovação e 
para o Fundo de Modernização, não 
devem ser tidas em conta na determinação 
da contribuição do recurso próprio.
_________________
20 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 
96/61/CE do Conselho (JO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 70
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 
e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta a 
natureza harmonizada do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, bem como o financiamento 

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 
e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão.
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concedido pela União para promover os 
esforços de atenuação e adaptação nos 
Estados-Membros, é adequado introduzir 
um novo recurso próprio no orçamento da 
UE neste contexto. Este recurso próprio 
deve ter por base as licenças de emissão a 
leiloar pelos Estados-Membros, incluindo 
a atribuição de licenças de emissão 
transitórias a título gratuito para o setor 
da energia. A fim de ter em consideração 
as disposições específicas aplicáveis a 
determinados Estados Membros previstas 
na Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20, as licenças de 
emissão redistribuídas por questões de 
solidariedade, crescimento e 
interconexão, bem como as licenças 
reservadas para o Fundo de Inovação e 
para o Fundo de Modernização, não 
devem ser tidas em conta na determinação 
da contribuição do recurso próprio.
_________________
20 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 
96/61/CE do Conselho (JO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 71
Esther de Lange, Peter Liese

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 



AM\1210502PT.docx 35/86 PE655.682v01-00

PT

e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta a 
natureza harmonizada do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, bem como o financiamento 
concedido pela União para promover os 
esforços de atenuação e adaptação nos 
Estados-Membros, é adequado introduzir 
um novo recurso próprio no orçamento da 
UE neste contexto. Este recurso próprio 
deve ter por base as licenças de emissão a 
leiloar pelos Estados-Membros, incluindo a 
atribuição de licenças de emissão 
transitórias a título gratuito para o setor da 
energia. A fim de ter em consideração as 
disposições específicas aplicáveis a 
determinados Estados Membros previstas 
na Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20, as licenças de 
emissão redistribuídas por questões de 
solidariedade, crescimento e interconexão, 
bem como as licenças reservadas para o 
Fundo de Inovação e para o Fundo de 
Modernização, não devem ser tidas em 
conta na determinação da contribuição do 
recurso próprio.

e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta a 
natureza harmonizada do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, bem como o financiamento 
concedido pela União para promover os 
esforços de atenuação e adaptação nos 
Estados-Membros, é adequado introduzir 
um novo recurso próprio no orçamento da 
UE neste contexto. Este recurso próprio 
deve ter por base as receitas adicionais 
provenientes das licenças de emissão a 
leiloar pelos Estados-Membros, incluindo a 
atribuição de licenças de emissão 
transitórias a título gratuito para o setor da 
energia. A fim de ter em consideração as 
disposições específicas aplicáveis a 
determinados Estados Membros previstas 
na Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, as licenças de 
emissão redistribuídas por questões de 
solidariedade, crescimento e interconexão, 
bem como as licenças reservadas para o 
Fundo de Inovação e para o Fundo de 
Modernização, não devem ser tidas em 
conta na determinação da contribuição do 
recurso próprio. Este novo recurso próprio 
deverá ser gradualmente introduzido para 
evitar pressões sobre os orçamentos 
nacionais consagrados à política 
energética e climática (uma vez que 50 % 
das receitas estão afetadas a este fim na 
Diretiva CELE [Diretiva 2003/87/CE]) e 
deverá contribuir para os projetos da 
união consentâneos com os objetivos 
energéticos e climáticos da União. Os 
recursos próprios baseados no regime de 
comércio de licenças de emissão europeu 
também devem ser definidos de forma a 
incluir as potenciais receitas adicionais 
resultantes de um futuro alargamento do 
âmbito de aplicação da Diretiva CELE.
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_________________
20 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime 
de comércio de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade e que altera a Diretiva 
96/61/CE do Conselho (JO L 275 de 
25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 72
Roberts Zīle

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 
e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta a 
natureza harmonizada do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, bem como o financiamento 
concedido pela União para promover os 
esforços de atenuação e adaptação nos 
Estados-Membros, é adequado introduzir 
um novo recurso próprio no orçamento da 
UE neste contexto. Este recurso próprio 
deve ter por base as licenças de emissão a 
leiloar pelos Estados-Membros, incluindo a 
atribuição de licenças de emissão 
transitórias a título gratuito para o setor da 
energia. A fim de ter em consideração as 

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 
e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta a 
natureza harmonizada do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, bem como o financiamento 
concedido pela União para promover os 
esforços de atenuação e adaptação nos 
Estados-Membros, é adequado introduzir 
um novo recurso próprio no orçamento da 
UE neste contexto. Este recurso próprio 
deve ter por base as licenças de emissão a 
leiloar pelos Estados-Membros, incluindo a 
atribuição de licenças de emissão 
transitórias a título gratuito para o setor da 
energia. A fim de ter em consideração as 
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disposições específicas aplicáveis a 
determinados Estados Membros previstas 
na Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20, as licenças de 
emissão redistribuídas por questões de 
solidariedade, crescimento e interconexão, 
bem como as licenças reservadas para o 
Fundo de Inovação e para o Fundo de 
Modernização, não devem ser tidas em 
conta na determinação da contribuição do 
recurso próprio.

disposições específicas aplicáveis a 
determinados Estados Membros previstas 
na Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20, as licenças de 
emissão redistribuídas por questões de 
solidariedade, crescimento e interconexão, 
bem como as licenças reservadas para o 
Fundo de Inovação e para o Fundo de 
Modernização, não devem ser tidas em 
conta na determinação da contribuição do 
recurso próprio. Alerta para o facto de a 
expansão do âmbito de aplicação da 
Diretiva CELE para novos setores e 
regiões geográficas, caso não seja feita de 
modo coordenado e a uma escala 
mundial, correr o risco de prejudicar a 
competitividade da UE.

_________________ _________________
20 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

20 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 73
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 
e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 

(8) A União considera prioritário 
atingir o seu objetivo de redução de 
emissões de, pelo menos, 40 % entre 1990 
e 2030, de acordo com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Paris 
sobre o Clima. O regime de comércio de 
licenças de emissão da União Europeia é 
um dos principais instrumentos para a 
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realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta a 
natureza harmonizada do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, bem como o financiamento 
concedido pela União para promover os 
esforços de atenuação e adaptação nos 
Estados-Membros, é adequado introduzir 
um novo recurso próprio no orçamento da 
UE neste contexto. Este recurso próprio 
deve ter por base as licenças de emissão a 
leiloar pelos Estados-Membros, incluindo a 
atribuição de licenças de emissão 
transitórias a título gratuito para o setor da 
energia. A fim de ter em consideração as 
disposições específicas aplicáveis a 
determinados Estados-Membros previstas 
na Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20, as licenças de 
emissão redistribuídas por questões de 
solidariedade, crescimento e interconexão, 
bem como as licenças reservadas para o 
Fundo de Inovação e para o Fundo de 
Modernização, não devem ser tidas em 
conta na determinação da contribuição do 
recurso próprio.

realização deste objetivo e gera receitas 
provenientes da venda em leilão de 
licenças de emissão. Tendo em conta a 
natureza harmonizada do regime de 
comércio de licenças de emissão da União 
Europeia, bem como o financiamento 
concedido pela União para promover os 
esforços de atenuação e adaptação nos 
Estados-Membros, é adequado introduzir 
um novo recurso próprio no orçamento da 
UE neste contexto. Este recurso próprio 
deve ter por base as licenças de emissão a 
leiloar pelos Estados-Membros, incluindo a 
atribuição de licenças de emissão 
transitórias a título gratuito para o setor da 
energia, e deve, ao mesmo tempo, 
incentivar a redução das emissões em 
linha com as propostas do Pacto 
Ecológico Europeu e o Acordo de Paris. 
A fim de ter em consideração as 
disposições específicas aplicáveis a 
determinados Estados-Membros previstas 
na Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20, as licenças de 
emissão redistribuídas por questões de 
solidariedade, crescimento e interconexão, 
bem como as licenças reservadas para o 
Fundo de Inovação e para o Fundo de 
Modernização, não devem ser tidas em 
conta na determinação da contribuição do 
recurso próprio.

_________________ _________________
20 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

20 Diretiva 2003/87/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de outubro 
de 2003, relativa à criação de um regime de 
comércio de licenças de emissão de gases 
com efeito de estufa na Comunidade e que 
altera a Diretiva 96/61/CE do Conselho 
(JO L 275 de 25.10.2003, p. 32).

Or. it

[NOTA: texto retirado do documento COM(2018) 325.]

Alteração 74
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck



AM\1210502PT.docx 39/86 PE655.682v01-00

PT

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Importa ter em atenção que a 
viabilidade do referido regime depende do 
preço de mercado das licenças de emissão 
da UE e do volume anual de licenças a 
vender em leilão em função da reserva de 
estabilidade do regime.

Or. fr

Alteração 75
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em consonância com a estratégia 
da União para os plásticos, o orçamento 
da União pode contribuir para reduzir a 
poluição proveniente dos resíduos das 
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 descartáveis 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.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)
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Alteração 76
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em consonância com a estratégia 
da União para os plásticos, o orçamento 
da União pode contribuir para reduzir a 
poluição proveniente dos resíduos das 
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 descartáveis 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.

(9) Um recurso próprio baseado numa 
contribuição nacional proporcional à 
quantidade de resíduos de embalagens de 
plástico não reciclados em cada Estado 
Membro conduzirá ao aumento dos preços 
no consumidor sem dar garantias de uma 
redução do consumo de plásticos 
descartáveis. As alternativas como os 
sacos de papel podem ter consequências 
igualmente desastrosas no ambiente, 
como a desflorestação. Os Estados 
Membros continuam a ser livres de adotar 
as suas próprias políticas orçamentais, no 
respeito do princípio da subsidiariedade.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 77
Esther de Lange, Peter Liese

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Em consonância com a estratégia 
da União para os plásticos, o orçamento da 
União pode contribuir para reduzir a 
poluição proveniente dos resíduos das 
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 

(9) Em consonância com a estratégia 
da União para os plásticos, o orçamento da 
União pode contribuir para reduzir a 
poluição proveniente dos resíduos das 
embalagens de plástico e para alcançar as 
metas de reciclagem dos resíduos das 
embalagens. Um recurso próprio baseado 
numa contribuição nacional proporcional à 
quantidade de resíduos de embalagens de 
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proporcionará um incentivo para reduzir o 
consumo de plásticos descartáveis 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.

plástico não reciclados em cada Estado 
Membro proporcionará um incentivo para 
reduzir o consumo de plásticos 
descartáveis e promover a reciclagem e a 
economia circular, não devendo o seu 
efeito orientador contrariar a prioridade 
de prevenção da geração de resíduos em 
consonância com a hierarquia dos 
resíduos. A Comissão deve estabelecer um 
método de cálculo racionalizado, assim 
como mecanismos eficazes de registo e 
controlo. Simultaneamente, os Estados 
Membros serão livres de tomar as medidas 
mais adequadas para atingir esses 
objetivos, no respeito do princípio da 
subsidiariedade. Uma vez que se espera 
que essa contribuição constitua um 
recurso próprio baseado no princípio do 
poluidor-pagador, não deve estar sujeita a 
qualquer mecanismo de correção.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 78
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As condições que se aplicavam ao 
Reino Unido a favor da introdução de 
abatimentos, em conformidade com as 
conclusões do Conselho Europeu de 
Fontainebleau em 1984, deixaram de ser 
válidas, pelo que todos os mecanismos de 
correção conexos concedidos à 
Alemanha, à Áustria, à Dinamarca, à 
Suécia e aos Países Baixos devem ser 
suprimidos a bem da justiça e da 
transparência.

Or. en
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Alteração 79
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os abatimentos e outros 
mecanismos de correção devem ser 
suprimidos.

Or. en

Alteração 80
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os abatimentos e outros 
mecanismos de correção devem ser 
suprimidos.

Or. en

Alteração 81
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os abatimentos e outros 
mecanismos de correção devem ser 
suprimidos.

Or. en
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Alteração 82
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os abatimentos e outros 
mecanismos de correção devem ser 
suprimidos. Em caso de necessidade, os 
abatimentos teriam de ser concedidos sob 
a forma de reduções temporárias de um 
montante fixo relativamente à 
contribuição baseada no RNB do 
Estado-Membro por um período limitado 
de eliminação progressiva de modo algum 
superior a cinco anos.

Or. en

Alteração 83
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Importa ter em atenção a 
fragilidade da referida disposição, uma 
vez que a contribuição dos recursos 
próprios seria proporcional à quantidade 
de resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados comunicada anualmente ao 
Eurostat por cada Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 84
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou
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Proposta de decisão
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O mercado único europeu 
beneficia largamente as empresas que 
desenvolvem as suas atividades em mais 
de um Estado-Membro; um pacote de 
recuperação da UE integrado no QFP 
seria vital para preservar a integridade 
deste mercado único; por conseguinte, 
poder-se-ia ponderar a possibilidade de 
permitir que as empresas multinacionais 
contribuíssem para a nossa recuperação 
económica e a proteção do nosso mercado 
único por meio de uma imposição do 
mercado único; esta imposição, sob a 
forma de subscrição das empresas para a 
participação no mercado único, seria 
composta de contribuições de montantes 
fixos, cujo valor variaria de acordo com 
os volumes de negócios das empresas, 
estando as pequenas e médias empresas 
isentas.

Or. en

Alteração 85
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Considerando 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-C) O estabelecimento de um imposto 
sobre o património líquido do segmento 
da população correspondente a 1 % dos 
mais ricos poderia combater o excesso de 
desigualdade na distribuição da riqueza e 
seria um exemplo concreto da 
solidariedade europeia na luta contra a 
epidemia de COVID-19. É evidente que as 
pessoas mais vulneráveis foram 
desproporcionadamente afetadas pela 
crise, uma vez que as pessoas com 
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rendimentos mais elevados podem 
continuar a trabalhar a partir de casa e as 
pessoas abastadas podem recorrer ao seu 
património para enfrentar o choque em 
melhores condições. Além disso, a 
aplicação à escala da UE de um imposto 
sobre o património assente em disposições 
fiscais harmonizadas limitaria o risco de 
elisão fiscal das pessoas abastadas por 
toda a UE.

Or. en

Alteração 86
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções 
temporárias a favor da Alemanha, 
Áustria, Dinamarca, Países Baixos e 
Suécia aplicando reduções de montante 
único às suas contribuições baseadas no 
rendimento nacional bruto durante um 
período transitório. Essas correções 
devem ser progressivamente eliminadas 
até ao final de 2025.

Suprimido

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 87
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de decisão
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções 
temporárias a favor da Alemanha, 
Áustria, Dinamarca, Países Baixos e 
Suécia aplicando reduções de montante 
único às suas contribuições baseadas no 
rendimento nacional bruto durante um 
período transitório. Essas correções 
devem ser progressivamente eliminadas 
até ao final de 2025.

Suprimido

Or. it

[NOTA: texto retirado do documento COM(2018) 325.]

Alteração 88
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções 
temporárias a favor da Alemanha, 
Áustria, Dinamarca, Países Baixos e 
Suécia aplicando reduções de montante 
único às suas contribuições baseadas no 
rendimento nacional bruto durante um 
período transitório. Essas correções 
devem ser progressivamente eliminadas 
até ao final de 2025.

Suprimido

Or. en
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(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 89
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções 
temporárias a favor da Alemanha, 
Áustria, Dinamarca, Países Baixos e 
Suécia aplicando reduções de montante 
único às suas contribuições baseadas no 
rendimento nacional bruto durante um 
período transitório. Essas correções 
devem ser progressivamente eliminadas 
até ao final de 2025.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 90
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções 
temporárias a favor da Alemanha, Áustria, 
Dinamarca, Países Baixos e Suécia 

(10) É necessário prever correções a 
favor da Alemanha, Áustria, Dinamarca, 
Países Baixos e Suécia aplicando reduções 
de montante único às suas contribuições 
baseadas no rendimento nacional bruto.
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aplicando reduções de montante único às 
suas contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto durante um período 
transitório. Essas correções devem ser 
progressivamente eliminadas até ao final 
de 2025.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 91
Angelika Winzig

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções 
temporárias a favor da Alemanha, Áustria, 
Dinamarca, Países Baixos e Suécia 
aplicando reduções de montante único às 
suas contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto durante um período 
transitório. Essas correções devem ser 
progressivamente eliminadas até ao final 
de 2025.

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções a 
favor da Alemanha, Áustria, Dinamarca, 
Países Baixos e Suécia aplicando reduções 
de montante único às suas contribuições 
baseadas no rendimento nacional bruto 
durante um período transitório.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta de decisão
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções 
temporárias a favor da Alemanha, Áustria, 
Dinamarca, Países Baixos e Suécia 
aplicando reduções de montante único às 
suas contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto durante um período 
transitório. Essas correções devem ser 
progressivamente eliminadas até ao final 
de 2025.

(10) É necessário evitar que os 
Estados-Membros beneficiários de 
correções se vejam confrontados com um 
aumento súbito e significativo das suas 
contribuições nacionais. É, por 
conseguinte, necessário prever correções 
temporárias a favor da Alemanha, Áustria, 
Dinamarca, Países Baixos e Suécia 
aplicando reduções de montante único às 
suas contribuições baseadas no rendimento 
nacional bruto durante um período 
transitório.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 93
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É necessário conceber um plano 
de comunicação melhor para manter os 
cidadãos informados das medidas que a 
UE está a tomar para minimizar os 
impactos negativos da pandemia de 
COVID-19 na economia europeia.

Or. en

Alteração 94
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Considerando 11
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Texto da Comissão Alteração

(11) A retenção, a título de despesas de 
cobrança, de 20 % dos montantes cobrados 
pelos Estados-Membros a título de recursos 
próprios tradicionais constitui uma 
percentagem elevada dos recursos próprios 
que não estão a ser disponibilizados para o 
orçamento da União. As despesas de 
cobrança retidas pelos Estados-Membros 
em relação aos recursos próprios 
tradicionais passarão do nível de 20 % 
para o nível original de 10 % a fim de 
permitir um melhor alinhamento do apoio 
financeiro a equipamentos, pessoal e 
informação no domínio aduaneiro com as 
despesas e as necessidades reais.

(11) A retenção, a título de despesas de 
cobrança, de 20 % dos montantes cobrados 
pelos Estados-Membros a título de recursos 
próprios tradicionais constitui uma 
percentagem elevada dos recursos próprios 
que não estão a ser disponibilizados para o 
orçamento da União. As despesas de 
cobrança retidas pelos Estados-Membros 
em relação aos recursos próprios 
tradicionais manter-se-ão no atual nível de 
20 %.

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 95
Alfred Sant

Proposta de decisão
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A retenção, a título de despesas de 
cobrança, de 20 % dos montantes cobrados 
pelos Estados-Membros a título de recursos 
próprios tradicionais constitui uma 
percentagem elevada dos recursos próprios 
que não estão a ser disponibilizados para o 
orçamento da União. As despesas de 
cobrança retidas pelos Estados-Membros 
em relação aos recursos próprios 
tradicionais passarão do nível de 20 % para 
o nível original de 10 % a fim de permitir 
um melhor alinhamento do apoio 
financeiro a equipamentos, pessoal e 
informação no domínio aduaneiro com as 
despesas e as necessidades reais.

(11) A retenção, a título de despesas de 
cobrança, de 20 % dos montantes cobrados 
pelos Estados-Membros a título de recursos 
próprios tradicionais constitui uma 
percentagem elevada dos recursos próprios 
que não estão a ser disponibilizados para o 
orçamento da União. As despesas de 
cobrança retidas pelos Estados-Membros 
em relação aos recursos próprios 
tradicionais passarão do nível de 20 % para 
o nível original de 10 % a fim de permitir 
um melhor alinhamento do apoio 
financeiro a equipamentos, pessoal e 
informação no domínio aduaneiro com as 
despesas e as necessidades reais. No 
entanto, uma vez que os custos gerais dos 
sistemas fiscais são proporcionalmente 



AM\1210502PT.docx 51/86 PE655.682v01-00

PT

maiores nos pequenos Estados-Membros 
do que nas economias maiores, deve ser 
realizada uma auditoria aos custos e às 
receitas fiscais em todos os 
Estados-Membros para aferir as variações 
nos custos da coleta. Os resultados desta 
auditoria serão tidos em conta na 
aplicação do referido ajustamento.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 96
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em conformidade com o disposto 
no artigo 311.º, quarto parágrafo, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Conselho deve estabelecer 
medidas de execução relativas ao sistema 
de recursos próprios da União. As referidas 
medidas devem incluir disposições de 
caráter geral e técnico aplicáveis a todos os 
tipos de recursos próprios e relativamente 
aos quais é particularmente importante um 
controlo parlamentar adequado. Estas 
medidas devem incluir regras 
pormenorizadas para o estabelecimento dos 
montantes de recursos próprios a que se 
refere o artigo 2.º, n.º 1, a serem 
disponibilizados, incluindo as taxas de 
mobilização aplicáveis aos recursos 
próprios referidos no artigo 2.º, n.º 1, 
alíneas b) a e), as questões técnicas 
relativas ao rendimento nacional bruto, as 
disposições e modalidades necessárias para 
controlar e supervisionar a cobrança dos 
recursos próprios, incluindo regras sobre as 
inspeções e competências dos funcionários 
e outros agentes autorizados pela Comissão 
a proceder a inspeções, e quaisquer 

(12) Em conformidade com o disposto 
no artigo 311.º, quarto parágrafo, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Conselho deve estabelecer 
medidas de execução relativas ao sistema 
de recursos próprios da União. As referidas 
medidas devem incluir disposições de 
caráter geral e técnico aplicáveis a todos os 
tipos de recursos próprios e relativamente 
aos quais é particularmente importante um 
controlo parlamentar adequado. Estas 
medidas devem incluir regras 
pormenorizadas para o estabelecimento dos 
montantes de recursos próprios a que se 
refere o artigo 2.º, n.º 1, a serem 
disponibilizados, incluindo as taxas de 
mobilização aplicáveis aos recursos 
próprios referidos no artigo 2.º, n.º 1, 
alíneas b) a e), as questões técnicas 
relativas ao rendimento nacional bruto, as 
disposições e modalidades necessárias para 
controlar e supervisionar a cobrança dos 
recursos próprios, incluindo regras sobre as 
inspeções e competências dos funcionários 
e outros agentes autorizados pela Comissão 
a proceder a inspeções, e quaisquer 
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requisitos pertinentes em matéria de 
comunicação de informações.

requisitos pertinentes em matéria de 
comunicação de informações. Deve ser 
elaborado um relatório anual com 
informações pormenorizadas sobre o 
sistema de recursos próprios e a sua 
contribuição para o orçamento da UE, 
que deve ser apresentado ao Parlamento 
Europeu.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 97
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Em conformidade com o disposto 
no artigo 311.º, quarto parágrafo, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Conselho deve estabelecer 
medidas de execução relativas ao sistema 
de recursos próprios da União. As referidas 
medidas devem incluir disposições de 
caráter geral e técnico aplicáveis a todos os 
tipos de recursos próprios e relativamente 
aos quais é particularmente importante um 
controlo parlamentar adequado. Estas 
medidas devem incluir regras 
pormenorizadas para o estabelecimento dos 
montantes de recursos próprios a que se 
refere o artigo 2.º, n.º 1, a serem 
disponibilizados, incluindo as taxas de 
mobilização aplicáveis aos recursos 
próprios referidos no artigo 2.º, n.º 1, 
alíneas b) a e), as questões técnicas 
relativas ao rendimento nacional bruto, as 
disposições e modalidades necessárias para 
controlar e supervisionar a cobrança dos 
recursos próprios, incluindo regras sobre as 
inspeções e competências dos funcionários 
e outros agentes autorizados pela Comissão 
a proceder a inspeções, e quaisquer 

(12) Em conformidade com o disposto 
no artigo 311.º, quarto parágrafo, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o Conselho deve estabelecer 
medidas de execução relativas ao sistema 
de recursos próprios da União. As referidas 
medidas devem incluir disposições de 
caráter geral e técnico aplicáveis a todos os 
tipos de recursos próprios e relativamente 
aos quais é particularmente importante 
uma análise parlamentar adequada. Estas 
medidas devem incluir regras 
pormenorizadas para o estabelecimento dos 
montantes de recursos próprios a que se 
refere o artigo 2.º, n.º 1, a serem 
disponibilizados, incluindo as taxas de 
mobilização aplicáveis aos recursos 
próprios referidos no artigo 2.º, n.º 1, 
alíneas b) a e), as questões técnicas 
relativas ao rendimento nacional bruto, as 
disposições e modalidades necessárias para 
controlar e supervisionar a cobrança dos 
recursos próprios, incluindo regras sobre as 
inspeções e competências dos funcionários 
e outros agentes autorizados pela Comissão 
a proceder a inspeções, e quaisquer 



AM\1210502PT.docx 53/86 PE655.682v01-00

PT

requisitos pertinentes em matéria de 
comunicação de informações.

requisitos pertinentes em matéria de 
comunicação de informações.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 98
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A integração do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento no orçamento da UE terá 
de ser acompanhada por 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.

(13) A integração do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento no orçamento da UE não 
deve ser acompanhada por um aumento dos 
limites máximos estabelecidos na Decisão 
Recursos Próprios. Em tempos de recessão 
económica, a UE tem de economizar e 
estabelecer prioridades políticas nítidas. A 
cooperação em matéria de ajuda ao 
desenvolvimento nestas circunstâncias 
não constitui uma nítida prioridade 
política.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2020)0445)

Alteração 99
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Considerando 13-A

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A fim de preservar uma margem 
suficiente abaixo dos limites máximos 
fixados na Decisão Recursos Próprios para 
que a União possa cobrir a totalidade das 
suas obrigações financeiras e passivos 

(13-A) A fim de preservar uma margem 
suficiente abaixo dos limites máximos 
fixados na Decisão Recursos Próprios para 
que a União possa cobrir a totalidade das 
suas obrigações financeiras e passivos 
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contingentes com vencimento num 
determinado ano, o limite máximo fixado 
na referida decisão deve ser aumentado 
para um nível de 1,40 % da soma do 
rendimento nacional bruto dos 
Estados-Membros a preços de mercado 
para as dotações de pagamento e de 1,46 % 
para as dotações de autorização.

contingentes com vencimento num 
determinado ano, o limite máximo fixado 
na referida decisão deve ser aumentado 
para um nível de 2 % da soma do 
rendimento nacional bruto dos 
Estados-Membros a preços de mercado 
para as dotações de pagamento e de 2,06 % 
para as dotações de autorização.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2020)0445)

Alteração 100
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para efeitos da presente decisão, 
todos os montantes monetários devem ser 
expressos em euros.

(15) Para efeitos da presente decisão, 
todos os montantes monetários devem ser 
expressos em euros, desde que o euro 
ainda exista quando for aplicada.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 101
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar a transição 
para o sistema revisto de recursos 
próprios e de a fazer coincidir com o 
exercício orçamental, a presente decisão 
deve ser aplicável a partir de 1 de janeiro 
de 2021. Todavia, as disposições relativas 
à contribuição baseada na matéria 

Suprimido
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coletável comum consolidada do imposto 
sobre as sociedades não devem ser objeto 
de aplicação retroativa, devendo esta ser 
adiada tendo em conta que as regras da 
União relativas à matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades ainda não foram adotadas,

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 102
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A fim de assegurar a transição para 
o sistema revisto de recursos próprios e de 
a fazer coincidir com o exercício 
orçamental, a presente decisão deve ser 
aplicável a partir de 1 de janeiro de 2021. 
Todavia, as disposições relativas à 
contribuição baseada na matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades não devem ser objeto de 
aplicação retroativa, devendo esta ser 
adiada tendo em conta que as regras da 
União relativas à matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades ainda não foram adotadas,

(16) A fim de assegurar a transição para 
o sistema revisto de recursos próprios e de 
a fazer coincidir com o exercício 
orçamental, a presente decisão deve ser 
aplicável a partir de 1 de janeiro de 2021.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 103
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Considerando 16-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(16-A) Em setembro de 2011, a Comissão 
Europeia apresentou uma proposta de 
diretiva (COM (2011) 594) relativa a um 
imposto sobre as transações financeiras, 
um imposto de 0,1 % sobre as ações e 
obrigações e de 0,01 % sobre os derivados, 
que seria aplicável a partir de 1 de janeiro 
de 2014 e deve reverter para o orçamento 
da UE. Apesar da saída do Reino Unido e 
da crise económica, este imposto poderia 
arrecadar mais de 50 mil milhões de EUR 
por ano, um valor que seria muito útil 
para pagar os juros e reembolsar o capital 
da dívida comum de 500 mil milhões de 
EUR e libertar mais 30 mil milhões de 
EUR para investir em políticas da UE, 
como o pacto ecológico, a transformação 
digital e a investigação, sem aumentar as 
contribuições nacionais.

Or. en

Justificação

Não obstante a crise económica associada à COVID-19, os mercados financeiros continuam 
muito ativos (aumento do volume de 45 % em abril e maio de 2020 comparado com a média 
dos últimos dez anos).

Alteração 104
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme a uma parte das 
receitas provenientes do imposto sobre o 
valor acrescentado cobrado sobre as 
operações tributáveis à taxa normal 
dividida pela taxa normal nacional de 
imposto sobre o valor acrescentado; a 
taxa de mobilização efetiva não é superior 
a 2 %;

Suprimido

Or. en
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(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 105
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme à parte dos lucros 
tributáveis atribuídos a cada Estado-
Membro, em conformidade com as regras 
da União sobre matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades; a taxa de mobilização efetiva 
não é superior a 6 %;

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 106
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme à parte dos lucros 
tributáveis atribuídos a cada Estado-
Membro, em conformidade com as regras 
da União sobre matéria coletável comum 
consolidada do imposto sobre as 
sociedades; a taxa de mobilização efetiva 
não é superior a 6 %;

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)
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Alteração 107
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao montante 
correspondente às receitas geradas pelas 
licenças de emissão a leiloar a que se 
refere o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da 
Diretiva 2003/87/CE e ao valor de 
mercado das licenças de emissão 
transitórias concedidas a título gratuito 
para a modernização do setor da energia, 
conforme definido no artigo 10.º-C, n.º 3, 
da referida diretiva; a taxa de mobilização 
efetiva não é superior a 30 %;

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 108
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao montante 
correspondente às receitas geradas pelas 
licenças de emissão a leiloar a que se 
refere o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da 
Diretiva 2003/87/CE e ao valor de 
mercado das licenças de emissão 
transitórias concedidas a título gratuito 
para a modernização do setor da energia, 
conforme definido no artigo 10.º-C, n.º 3, 
da referida diretiva; a taxa de mobilização 
efetiva não é superior a 30 %;

Suprimido

Or. en
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(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 109
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao montante 
correspondente às receitas geradas pelas 
licenças de emissão a leiloar a que se refere 
o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da Diretiva 
2003/87/CE e ao valor de mercado das 
licenças de emissão transitórias concedidas 
a título gratuito para a modernização do 
setor da energia, conforme definido no 
artigo 10.º-C, n.º 3, da referida diretiva; a 
taxa de mobilização efetiva não é superior 
a 30 %;

(d) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao montante 
correspondente às receitas geradas pelas 
licenças de emissão a leiloar a que se refere 
o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da Diretiva 
2003/87/CE e ao valor de mercado das 
licenças de emissão transitórias concedidas 
a título gratuito para a modernização do 
setor da energia, conforme definido no 
artigo 10.º-C, n.º 3, da referida diretiva; a 
taxa de mobilização efetiva não é superior 
a 50 %; as receitas adicionais 
provenientes de qualquer alargamento 
futuro do âmbito de aplicação do sistema 
de comércio de licenças de emissão após 1 
de janeiro de 2021 a setores e regiões 
adicionais; a taxa de mobilização efetiva 
não é superior a 100 %;

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 110
Esther de Lange, Peter Liese

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao montante 
correspondente às receitas geradas pelas 
licenças de emissão a leiloar a que se refere 

(d) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao montante 
correspondente às receitas geradas pelas 
licenças de emissão a leiloar a que se refere 
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o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da Diretiva 
2003/87/CE e ao valor de mercado das 
licenças de emissão transitórias concedidas 
a título gratuito para a modernização do 
setor da energia, conforme definido no 
artigo 10.º-C, n.º 3, da referida diretiva; a 
taxa de mobilização efetiva não é superior 
a 30 %;

o artigo 10.º, n.º 2, alínea a), da Diretiva 
2003/87/CE e ao valor de mercado das 
licenças de emissão transitórias concedidas 
a título gratuito para a modernização do 
setor da energia, conforme definido no 
artigo 10.º-C, n.º 3, da referida diretiva; a 
taxa de mobilização efetiva é calculada 
com base na parte acima da média de um 
período de referência a determinar;

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 111
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao peso dos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados; a taxa de mobilização efetiva 
não é superior a 1,00 EUR por 
quilograma;

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 112
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao peso dos 
resíduos de embalagens de plástico não 
reciclados; a taxa de mobilização efetiva 

Suprimido
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não é superior a 1,00 EUR por 
quilograma;

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 113
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao peso dos resíduos 
de embalagens de plástico não reciclados; a 
taxa de mobilização efetiva não é superior 
a 1,00 EUR por quilograma;

(e) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme ao peso dos resíduos 
de embalagens de plástico não reciclados; a 
taxa de mobilização efetiva não é superior 
a 2,00 EUR por quilograma;

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 114
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme às receitas de cada 
Estado-Membro, em conformidade com as 
regras da União relativas ao imposto 
europeu sobre o património líquido;

Or. en

Alteração 115
David Cormand
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em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) De um imposto à escala da UE 
sobre o querosene, em conformidade com 
a proposta da Comissão [.../...]; a taxa de 
mobilização efetiva não é superior a 
100 %;

Or. en

Alteração 116
Younous Omarjee

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Da aplicação de um imposto sobre 
as transações financeiras;

Or. en

Alteração 117
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme às receitas geradas 
em cada Estado-Membro, em 
conformidade com as regras da União 
sobre a imposição do mercado único, sob 
a forma de um pagamento anual de 
montante fixo pela participação no 
mercado único e em proporção do volume 
de negócios das empresas;
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Or. en

Alteração 118
David Cormand, Rasmus Andresen
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) De um imposto de capital à escala 
da UE para as pessoas com capitais de 
natureza pessoal de valor superior a 
2 milhões de EUR, em conformidade com 
a proposta da Comissão […/…]; a taxa de 
mobilização efetiva não é superior a 
100 %;

Or. en

Alteração 119
Younous Omarjee

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Da aplicação de um imposto 
digital;

Or. en

Alteração 120
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Do imposto sobre as transações 
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financeiras a aplicar nos termos da 
Diretiva (UE) […/…] do Conselho, com 
base no âmbito de aplicação e nas taxas 
da proposta de diretiva do Conselho 
constante do documento COM(2011)0594, 
cujas taxas de mobilização aplicáveis a 
uma parte não excedem as taxas mínimas 
definidas na referida diretiva, com uma 
taxa mínima de 0,1 % para a negociação 
de ações e obrigações e 0,01 % para os 
contratos de derivados como opções, 
futuros, contratos diferenciais ou swaps 
de taxas de juro, em conformidade com o 
«motor nuclear» acordado na reunião do 
Grupo das Questões Fiscais de 25 de 
outubro de 2016, unindo os princípios da 
emissão e da residência para minimizar a 
elisão fiscal; caso seja aplicado 
temporariamente ao abrigo da cooperação 
reforçada, este recurso próprio não afeta 
os Estados-Membros que não participam 
nessa cooperação;

Or. en

Justificação

Há alterações nas posições.

O ministro das Finanças alemão afirmou em abril que acredita que se chegará a um acordo 
num «futuro próximo» e solicitou à Comissão que abrisse o ITF a outros países além dos dez 
que estão a negociá-lo. O ministro das Finanças austríaco criticou as opções de ITF pouco 
ambiciosas, que não visavam a negociação de alta frequência e os derivados. Alertou que a 
Áustria poderia abandonar o grupo de países que envida esforços no sentido de criar um ITF 
caso esta proposta pouco ambiciosa avançasse. Existem outros países que estão a alterar as 
suas posições: este ano o primeiro-ministro da Polónia manifestou no Financial Times o seu 
apoio a três recursos, nomeadamente o ITF.

Alteração 121
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) 90 % das receitas geradas pelo 
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Banco Central Europeu com a emissão de 
moeda e a existência de depósitos, que são 
utilizadas para financiar iniciativas de 
âmbito limitado aos Estados-Membros 
participantes na área do euro.

Or. en

Alteração 122
Hélène Laporte

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Da aplicação de uma taxa de 
mobilização uniforme — a determinar no 
âmbito do processo orçamental e tendo 
em conta o total de todas as outras 
receitas — à soma do rendimento 
nacional bruto de todos os 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 123
Hélène Laporte

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea c), a taxa de 
mobilização uniforme é aplicável apenas 
aos lucros dos contribuintes relativamente 
aos quais é obrigatória a aplicação das 
regras da União sobre matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades.

Suprimido

Or. fr
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(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 124
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea c), a taxa de 
mobilização uniforme é aplicável apenas 
aos lucros dos contribuintes relativamente 
aos quais é obrigatória a aplicação das 
regras da União sobre matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 125
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea c), a taxa de 
mobilização uniforme é aplicável apenas 
aos lucros dos contribuintes relativamente 
aos quais é obrigatória a aplicação das 
regras da União sobre matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 126
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Hélène Laporte

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea f), a taxa de 
mobilização uniforme é aplicável ao 
rendimento nacional bruto de cada 
Estado-Membro.

Suprimido

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 127
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 
2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 118 milhões 
de EUR em 2021, 94 milhões de EUR em 
2022, 71 milhões de EUR em 2023, 47 
milhões de EUR em 2024 e 24 milhões de 
EUR em 2025. A Alemanha beneficia de 
uma redução bruta da sua contribuição 
anual baseada no rendimento nacional 
bruto de 2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os Países 
Baixos beneficiam de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 

Suprimido
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rendimento nacional bruto de 
1 259 milhões de EUR em 2021, 
1 007 milhões de EUR em 2022, 
755 milhões de EUR em 2023, 
503 milhões de EUR em 2024 e 
252 milhões de EUR em 2025. A Suécia 
beneficia de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 578 milhões 
de EUR em 2021, 462 milhões de EUR em 
2022, 347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 
116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 
mediante a aplicação do mais recente 
deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados Membros.

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 128
Mario Furore, Tiziana Beghin

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 
2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 118 milhões 
de EUR em 2021, 94 milhões de EUR em 

Suprimido
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2022, 71 milhões de EUR em 2023, 
47 milhões de EUR em 2024 e 24 milhões 
de EUR em 2025. A Alemanha beneficia 
de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 
2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os Países 
Baixos beneficiam de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 
1 259 milhões de EUR em 2021, 
1 007 milhões de EUR em 2022, 
755 milhões de EUR em 2023, 
503 milhões de EUR em 2024 e 
252 milhões de EUR em 2025. A Suécia 
beneficia de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 578 milhões 
de EUR em 2021, 462 milhões de EUR em 
2022, 347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 
116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 
mediante a aplicação do mais recente 
deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados-Membros.

Or. it

[NOTA: texto retirado do documento COM(2018) 325.]

Alteração 129
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração
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A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 
2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 118 milhões 
de EUR em 2021, 94 milhões de EUR em 
2022, 71 milhões de EUR em 2023, 47 
milhões de EUR em 2024 e 24 milhões de 
EUR em 2025. A Alemanha beneficia de 
uma redução bruta da sua contribuição 
anual baseada no rendimento nacional 
bruto de 2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os Países 
Baixos beneficiam de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 1 259 
milhões de EUR em 2021, 1 007 milhões 
de EUR em 2022, 755 milhões de EUR em 
2023, 503 milhões de EUR em 2024 e 
252 milhões de EUR em 2025. A Suécia 
beneficia de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 578 milhões 
de EUR em 2021, 462 milhões de EUR em 
2022, 347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 
116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 
mediante a aplicação do mais recente 
deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)
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Alteração 130
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 
2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 118 milhões 
de EUR em 2021, 94 milhões de EUR em 
2022, 71 milhões de EUR em 2023, 47 
milhões de EUR em 2024 e 24 milhões de 
EUR em 2025. A Alemanha beneficia de 
uma redução bruta da sua contribuição 
anual baseada no rendimento nacional 
bruto de 2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os Países 
Baixos beneficiam de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 1 259 
milhões de EUR em 2021, 1 007 milhões 
de EUR em 2022, 755 milhões de EUR em 
2023, 503 milhões de EUR em 2024 e 
252 milhões de EUR em 2025. A Suécia 
beneficia de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 578 milhões 
de EUR em 2021, 462 milhões de EUR em 
2022, 347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 
116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 
mediante a aplicação do mais recente 

Suprimido
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deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 131
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 
2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 118 milhões 
de EUR em 2021, 94 milhões de EUR em 
2022, 71 milhões de EUR em 2023, 47 
milhões de EUR em 2024 e 24 milhões de 
EUR em 2025. A Alemanha beneficia de 
uma redução bruta da sua contribuição 
anual baseada no rendimento nacional 
bruto de 2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os Países 
Baixos beneficiam de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 1 259 
milhões de EUR em 2021, 1 007 milhões 
de EUR em 2022, 755 milhões de EUR em 

Suprimido
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2023, 503 milhões de EUR em 2024 e 
252 milhões de EUR em 2025. A Suécia 
beneficia de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 578 milhões 
de EUR em 2021, 462 milhões de EUR em 
2022, 347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 
116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 
mediante a aplicação do mais recente 
deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 132
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 
2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 118 milhões 
de EUR em 2021, 94 milhões de EUR em 
2022, 71 milhões de EUR em 2023, 47 
milhões de EUR em 2024 e 24 milhões de 
EUR em 2025. A Alemanha beneficia de 
uma redução bruta da sua contribuição 

Nenhum Estado-Membro deve beneficiar 
de qualquer correção.
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anual baseada no rendimento nacional 
bruto de 2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os Países 
Baixos beneficiam de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 1 259 
milhões de EUR em 2021, 1 007 milhões 
de EUR em 2022, 755 milhões de EUR em 
2023, 503 milhões de EUR em 2024 e 
252 milhões de EUR em 2025. A Suécia 
beneficia de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 578 milhões 
de EUR em 2021, 462 milhões de EUR em 
2022, 347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 
116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 
mediante a aplicação do mais recente 
deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 133
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 

Para o período entre 2021 e 2027, a 
contribuição anual baseada no RNB da 
Dinamarca, da Alemanha, dos Países 
Baixos, da Áustria e da Suécia será 
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2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua contribuição 
anual baseada no rendimento nacional 
bruto de 118 milhões de EUR em 2021, 
94 milhões de EUR em 2022, 71 milhões 
de EUR em 2023, 47 milhões de EUR em 
2024 e 24 milhões de EUR em 2025. A 
Alemanha beneficia de uma redução 
bruta da sua contribuição anual baseada 
no rendimento nacional bruto de 
2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os Países 
Baixos beneficiam de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 
1 259 milhões de EUR em 2021, 1 007 
milhões de EUR em 2022, 755 milhões de 
EUR em 2023, 503 milhões de EUR em 
2024 e 252 milhões de EUR em 2025. A 
Suécia beneficia de uma redução bruta da 
sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 578 milhões 
de EUR em 2021, 462 milhões de EUR em 
2022, 347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 
116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 
mediante a aplicação do mais recente 
deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados-Membros.

reduzida por correções fixas. Os 
Estados-Membros em causa beneficiam 
de uma redução bruta da sua contribuição 
anual baseada no rendimento nacional 
bruto, da ordem de: 197 milhões de EUR 
para a Dinamarca, 3 671 milhões de EUR 
para a Alemanha, 1 576 milhões de EUR 
para os Países Baixos, 237 milhões de 
EUR para a Áustria e 798 milhões de 
EUR para a Suécia. Todos estes montantes 
são estabelecidos a preços de 2020 e 
ajustados aos preços correntes mediante a 
aplicação do mais recente deflacionador do 
produto interno bruto para a União 
expresso em euros, tal como determinado 
pela Comissão, que esteja disponível no 
momento da elaboração do projeto de 
orçamento. Essas reduções brutas são 
financiadas por todos os Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Justificação

As correções de valor fixo apresentadas na presente alteração decorrem da nova proposta do 
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Conselho para o QFP 2021-2027.

Alteração 134
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 
2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua contribuição 
anual baseada no rendimento nacional 
bruto de 118 milhões de EUR em 2021, 
94 milhões de EUR em 2022, 71 milhões 
de EUR em 2023, 47 milhões de EUR em 
2024 e 24 milhões de EUR em 2025. A 
Alemanha beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 
2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os Países 
Baixos beneficiam de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 1 259 
milhões de EUR em 2021, 1 007 milhões 
de EUR em 2022, 755 milhões de EUR em 
2023, 503 milhões de EUR em 2024 e 
252 milhões de EUR em 2025. A Suécia 
beneficia de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no rendimento 
nacional bruto de 578 milhões de EUR em 
2021, 462 milhões de EUR em 2022, 
347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 
116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 

A Áustria beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 110 milhões 
de EUR em 2021, 88 milhões de EUR em 
2022, 66 milhões de EUR em 2023, 
44 milhões de EUR em 2024 e 22 milhões 
de EUR em 2025. A Dinamarca beneficia 
de uma redução bruta da sua contribuição 
anual baseada no rendimento nacional 
bruto de 118 milhões de EUR em 2021, 
94 milhões de EUR em 2022, 71 milhões 
de EUR em 2023, 47 milhões de EUR em 
2024 e 24 milhões de EUR em 2025. A 
Alemanha beneficia de uma redução bruta 
da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 
2 799 milhões de EUR em 2021, 
2 239 milhões de EUR em 2022, 
1 679 milhões de EUR em 2023, 
1 119 milhões de EUR em 2024 e 
560 milhões de EUR em 2025. Os 
desequilíbrios no âmbito do sistema 
TARGET 2 devem igualmente ser tidos 
em conta no cálculo da sua redução. Os 
Países Baixos beneficiam de uma redução 
bruta da sua contribuição anual baseada no 
rendimento nacional bruto de 1 259 
milhões de EUR em 2021, 1 007 milhões 
de EUR em 2022, 755 milhões de EUR em 
2023, 503 milhões de EUR em 2024 e 
252 milhões de EUR em 2025. A Suécia 
beneficia de uma redução bruta da sua 
contribuição anual baseada no rendimento 
nacional bruto de 578 milhões de EUR em 
2021, 462 milhões de EUR em 2022, 
347 milhões de EUR em 2023, 
231 milhões de EUR em 2024 e 



AM\1210502PT.docx 77/86 PE655.682v01-00

PT

mediante a aplicação do mais recente 
deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados-Membros.

116 milhões de EUR em 2025. Todos estes 
montantes são estabelecidos a preços de 
2018 e ajustados aos preços correntes 
mediante a aplicação do mais recente 
deflacionador do produto interno bruto 
para a União expresso em euros, tal como 
determinado pela Comissão, que esteja 
disponível no momento da elaboração do 
projeto de orçamento. Essas reduções 
brutas são financiadas por todos os 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 135
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todos os abatimentos e mecanismos de 
correção atualmente concedidos à 
Áustria, à Dinamarca, à Alemanha, aos 
Países Baixos e à Suécia devem ser 
suprimidos até 1 de janeiro de 2021.

Or. en

Alteração 136
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Parlamento Europeu e o 
Conselho, em estreita colaboração com a 
Comissão, devem estabelecer um 
calendário juridicamente vinculativo para 



PE655.682v01-00 78/86 AM\1210502PT.docx

PT

a introdução de novos recursos próprios, 
sem prejuízo de outras propostas, até 1 de 
janeiro de 2026, o mais tardar, 
correspondentes à supressão de todos os 
abatimentos e mecanismos de correção, 
cujas receitas são suficientes para cobrir 
o reembolso dos custos de empréstimo 
decorrentes da capacidade de contração 
de empréstimos criada nos termos do 
artigo 3.º-B, e à redução para 40 % da 
parte respeitante aos recursos baseados 
no RNB do orçamento da UE.
A Comissão deve apresentar propostas 
legislativas adequadas para o efeito. As 
receitas do cabaz de novos recursos 
próprios revertem para o orçamento da 
União a partir de 1 de janeiro de 2021. 
Deve ser feito uso da reapreciação 
intercalar do QFP 2021-2027 
[Regulamento …/… relativo ao QFP], a 
fim de, nomeadamente, adaptar e, se for 
caso disso, adotar nova legislação para 
alcançar os objetivos estabelecidos no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 137
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão devem chegar a 
acordo, por meio de um acordo 
interinstitucional juridicamente 
vinculativo, sobre o calendário de 
aplicação dos recursos próprios já 
propostos e de outros recursos próprios 
até 1 de janeiro de 2028. O acordo deve 
assegurar que os novos recursos próprios 
representam, pelo menos, 30 % do 
orçamento anual até 2028 e que a 
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Comissão apresenta propostas legislativas 
para o efeito.

Or. en

Alteração 138
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Conselho, em estreita 
colaboração com o Parlamento Europeu e 
a Comissão Europeia, aprova um 
calendário juridicamente vinculativo que 
especifique a introdução de um cabaz de 
recursos próprios, o mais tardar, até 1 de 
janeiro de 2021.

Or. en

Alteração 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Recorda que o financiamento por 
dívida constitui uma clara violação do 
artigo 311.º do TFUE, em especial de 
qualquer dívida que tenha de ser 
reembolsada em QFP futuros; rejeita 
qualquer iniciativa que conduza à 
emissão de dívida mutualizada pela UE.

Or. en

Alteração 140
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant



PE655.682v01-00 80/86 AM\1210502PT.docx

PT

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Constituem ainda recursos 
próprios inscritos no orçamento da União 
as receitas provenientes de quaisquer 
novos impostos ou taxas instituídos no 
âmbito de uma política comum, em 
conformidade com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
desde que tenha sido respeitado o 
procedimento previsto no artigo 311.º do 
Tratado.

Suprimido

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 141
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão examina outras 
potenciais fontes de receita para constituir 
novos recursos próprios, sem prejuízo das 
enunciadas no n.º 1, e transmite ao 
Conselho e ao Parlamento as suas 
avaliações. Caso o Conselho ou o 
Parlamento proponha que uma fonte de 
receita constitua um recurso próprio, a 
Comissão examina e avalia a proposta.

Or. en

Alteração 142
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante total dos recursos 
próprios atribuído à União para cobrir as 
dotações de pagamento anuais não é 
superior a 1,40 % da soma dos rendimentos 
nacionais brutos de todos os 
Estados-Membros.

1. O montante total dos recursos 
próprios atribuído à União para cobrir as 
dotações de pagamento anuais não é 
superior a 0,25 % da soma dos rendimentos 
nacionais brutos de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2020)0445)

Alteração 143
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante total dos recursos 
próprios atribuído à União para cobrir as 
dotações de pagamento anuais não é 
superior a 1,40 % da soma dos rendimentos 
nacionais brutos de todos os 
Estados-Membros.

1. O montante total dos recursos 
próprios atribuído à União para cobrir as 
dotações de pagamento anuais não é 
superior a 2 % da soma dos rendimentos 
nacionais brutos de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2020)0445)

Alteração 144
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante anual total das dotações 
de autorização inscritas no orçamento da 

2. O montante anual total das dotações 
de autorização inscritas no orçamento da 
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União não é superior a 1,46 % da soma dos 
rendimentos nacionais brutos de todos os 
Estados-Membros.

União não é superior a 0 % da soma dos 
rendimentos nacionais brutos de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2020)0445)

Alteração 145
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante anual total das dotações 
de autorização inscritas no orçamento da 
União não é superior a 1,46 % da soma dos 
rendimentos nacionais brutos de todos os 
Estados-Membros.

2. O montante anual total das dotações 
de autorização inscritas no orçamento da 
União não é superior a 2,06 % da soma dos 
rendimentos nacionais brutos de todos os 
Estados-Membros.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2020)0445)

Alteração 146
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. É mantida uma relação equilibrada 
entre dotações de autorização e dotações de 
pagamento a fim de garantir a sua 
compatibilidade e permitir a observância 
do limite máximo mencionado no n.º 1 nos 
anos seguintes.

3. É rigorosamente mantida uma 
relação equilibrada entre dotações de 
autorização e dotações de pagamento a fim 
de garantir a sua compatibilidade e permitir 
a observância do limite máximo 
mencionado no n.º 1 nos anos seguintes.

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)
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Alteração 147
David Cormand
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de decisão
Artigo 3.º-C

Texto da Comissão Alteração

Os montantes estabelecidos no artigo 3.º, 
n.os 1 e 2, são temporariamente aumentados 
em 0,6 pontos percentuais com a única 
finalidade de cobrir todos os passivos da 
União resultantes das suas operações de 
contração de fundos a que se refere o 
artigo 3.º-B até que todos esses passivos 
tenham deixado de existir e, o mais tardar, 
até 31 de dezembro de 2058.

Os montantes estabelecidos no artigo 3.º, 
n.os 1 e 2, são temporariamente aumentados 
em 0,6 pontos percentuais com a única 
finalidade de cobrir todos os passivos da 
União resultantes das suas operações de 
contração de fundos a que se refere o 
artigo 3.º-B até que todos esses passivos 
tenham deixado de existir e, o mais tardar, 
até 31 de dezembro de 2058.

Esses montantes majorados não devem ser 
utilizados para o pagamento de outros 
passivos da União.

Esses montantes majorados são calculados 
para além dos limites máximos do QFP e 
incluem todos os custos associados ao 
capital e aos juros dos reembolsos do 
Instrumento Europeu de Recuperação e 
não devem ser utilizados para o pagamento 
de outros passivos da União.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2020)0445)

Alteração 148
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As receitas a que se refere o artigo 2.º são 
utilizadas indistintamente para financiar 
todas as despesas inscritas no orçamento 
anual da União.

Com exceção das receitas geradas no 
âmbito de regimes de cooperação 
reforçada e dos lucros do Banco Central 
Europeu, as receitas a que se refere o 
artigo 2.º, caso excedam o necessário para 
efeitos do objetivo de reembolso dos 
custos de empréstimo estabelecido no 
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artigo 3.º-B, revertem para o orçamento 
como receitas gerais e são utilizadas 
indistintamente para financiar todas as 
despesas inscritas no orçamento anual da 
União.

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 149
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Artigo 5 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O eventual excedente de receitas da União 
relativamente à totalidade das despesas 
efetivas no decurso de um exercício 
transita para o exercício seguinte.

O eventual excedente de receitas da União 
relativamente à totalidade das despesas 
efetivas no decurso de um exercício reverte 
para os países-membros que são 
contribuidores líquidos.

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 150
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Proposta de decisão
Artigo 6 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. A título de despesas de cobrança, os 
Estados-Membros retêm 10 % dos 
montantes a que se refere o artigo 2.º, n.º 1, 
alínea a).

2. A título de despesas de cobrança, os 
Estados-Membros retêm 20 % dos 
montantes a que se refere o artigo 2.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)
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Alteração 151
Siegfried Mureşan

Proposta de decisão
Artigo 7 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O tratamento orçamental das 
receitas provenientes de novos recursos 
próprios que excedam o necessário para 
reembolsar os empréstimos do 
instrumento de recuperação;

Or. en

Alteração 152
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Proposta de decisão
Artigo 8 - parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros continuam a 
reter, a título de despesas de cobrança, 
10 % dos montantes a que se refere o artigo 
2.º, n.º 1, alínea a), que deveriam ter sido 
disponibilizados pelos Estados-Membros 
antes de 28 de fevereiro de 2001, em 
conformidade com as regras aplicáveis da 
União.

3. Os Estados-Membros continuam a 
reter, a título de despesas de cobrança, 
20 % dos montantes a que se refere o artigo 
2.º, n.º 1, alínea a).

Or. fr

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)

Alteração 153
Jörgen Warborn

Proposta de decisão
Artigo 9 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração
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No entanto, o artigo 2.º, n.º 1, alínea c), e 
o artigo 2.º, n.º 1, segundo parágrafo, da 
presente decisão são aplicáveis a partir de 
1 de janeiro do segundo ano seguinte à 
data de aplicação das disposições 
nacionais de transposição da Diretiva do 
Conselho relativa a uma matéria coletável 
comum consolidada do imposto sobre as 
sociedades.

Suprimido

Or. en

(NOTA: o texto é proveniente do documento COM(2018)0325)


