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4.7.2016 A8-0224/41 

Amendamentul  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara 

Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. solicită consolidarea sprijinului 

bugetar acordat tuturor statelor membre 

implicate în procedura aplicabilă 

deficitelor excesive; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Amendamentul  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27b. solicită revizuirea clauzei privind 

investițiile, astfel încât investițiile 

naționale și regionale cofinanțate din 

fondurile ESI să fie excluse de la 

calcularea deficitelor naționale în cadrul 

Pactului de stabilitate și de creștere; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Amendamentul  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 41a. (nou) Procesul de pace din Irlanda 

ia act de contribuția importantă a UE la 

încurajarea procesului de pace și 

reconciliere din Irlanda, în special prin 

intermediul programelor PEACE, care 

vizează nordul Irlandei și comitatele de 

graniță din sud; constată că rezultatul 

referendumului din Regatul Unit ar putea 

crea probleme grave în ceea ce privește 

procesul de pace și subminează 

integritatea procesului de pace și a 

Acordului din Vinerea Mare; invită 

Comisia să continue să sprijine procesul 

de pace, continuând să finanțeze 

programul PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Amendamentul  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. își confirmă cu fermitate sprijinul 

politic și financiar la scară largă pentru 

FEIS, însă este convins că bugetul UE nu 

ar trebui să finanțeze inițiative noi în 

detrimentul programelor și politicilor 

existente ale Uniunii; intenționează să își 

onoreze angajamentul de a compensa 

integral reducerile legate de FEIS care 

afectează programele Orizont 2020 și MIE, 

pentru ca acestea să își poată îndeplini 

obiectivele, astfel cum s-a convenit cu doar 

doi ani în urmă și să-i permită Uniunii să 

își atingă obiectivele în domeniul cercetării 

și al inovării; subliniază, în acest context, 

că nivelul finanțării celorlalte programe 

înscrise la subrubrica 1a („Competitivitate 

pentru creștere și locuri de muncă”) nu 

trebuie să fie afectat de această 

compensare, relevând contribuția lor 

incontestabilă la creștere, crearea locurilor 

de muncă și competitivitate; consideră că 

marjele de la subrubrica 1a nu sunt 

suficiente pentru satisfacerea acestor nevoi, 

deci solicită o majorare a plafonului la 

această subrubrică; 

42. este convins că bugetul UE nu ar trebui 

să finanțeze inițiative noi în detrimentul 

programelor și politicilor existente ale 

Uniunii; regretă faptul că reducerile legate 

de FEIS afectează în mare măsură 

programele Orizont 2020 și MIE și 

subliniază că este necesar ca acestea să își 

poată îndeplini obiectivele, astfel cum s-a 

convenit cu doar doi ani în urmă, și să i se 

permită Uniunii să își atingă obiectivele în 

domeniul cercetării și al inovării; 

subliniază, în acest context, că nivelul 

finanțării celorlalte programe înscrise la 

subrubrica 1a („Competitivitate pentru 

creștere și locuri de muncă”) nu trebuie să 

fie afectat de această compensare, relevând 

contribuția lor incontestabilă la creștere, 

crearea locurilor de muncă și 

competitivitate; consideră că marjele de la 

subrubrica 1a nu sunt suficiente pentru 

satisfacerea acestor nevoi, deci solicită o 

majorare a plafonului la această subrubrică; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Amendamentul  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 42a. consideră că rezultatul 

referendumului din Marea Britanie 

obligă la o schimbare reală a obiectivelor 

pe termen scurt și pe termen lung ale 

Uniunii Europene, pentru a realiza ceea 

ce cetățenii așteaptă din partea UE: 

justiție socială, tranziție ecologică, dreptul 

la prestații sociale, protecție împotriva 

efectelor negative ale globalizării și 

armonizarea echitabilă a fiscalității; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Amendamentul  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. sprijină cu fermitate continuarea 

inițiativei YEI, ca o modalitate de a asigura 

o reacție rapidă pentru combaterea 

șomajului în rândul tinerilor, în 

conformitate cu modificările necesare 

realizate ca urmare a evaluării în curs; 

consideră că acest deziderat nu poate fi 

realizat decât prevăzând pentru YEI, până 

la sfârșitul actualului CFM, credite de 

angajament de cel puțin același nivel ca 

cele alocate anual programului în cursul 

primilor doi ani din această perioadă (6 

miliarde de euro alimentate anticipat în 

perioada 2014-2015), în funcție de 

rezultatul viitoarei evaluări a Comisiei; ia 

act de faptul că acest lucru ar trebui să 

presupună o revizuire ascendentă a 

plafoanelor de la subrubrica 1b („Coeziune 

economică, socială și teritorială”), 

deoarece nu sunt disponibile marje; 

43. sprijină cu fermitate continuarea 

inițiativei „Locuri de muncă pentru 

tineri” (YEI), ca o modalitate de a asigura 

o reacție rapidă pentru combaterea 

șomajului în rândul tinerilor, în 

conformitate cu modificările necesare 

realizate ca urmare a evaluării în curs; 

consideră că acest deziderat nu poate fi 

realizat decât prevăzând pentru YEI credite 

de angajament la un nivel adecvat pentru 

anii care au mai rămas din actualul CFM; 

în scopul de a crește rata de execuție – în 

prezent, foarte scăzută – a acestui fond în 

regiunile mai puțin dezvoltate, care au 

nevoie de un sprijin bugetar mai mare, 

subliniază că este necesar ca 

disponibilitatea fondurilor la începutul 

programelor să devină mai ușor de 

anticipat; ia act de faptul că acest lucru ar 

trebui să presupună o revizuire ascendentă 

a plafoanelor de la subrubrica 1b, deoarece 

nu sunt disponibile marje; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Amendamentul  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 47 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

47. se așteaptă ca acțiunea concertată să 

constituie un răspuns eficace pentru 

dimensiunea externă a crizei migrației și a 

refugiaților, în special pentru stabilizarea 

politică a vecinătății europene și a Africii 

Subsahariene și ca contracararea 

cauzelor umanitare și economice ale 

migrației să se intensifice în anii care vin 

și să fie însoțită de o creștere a nivelului 

cererilor de finanțare în cadrul rubricii 4 

(Europa globală); subliniază că astfel de 

cereri de finanțare suplimentară nu ar 

trebui utilizate în detrimentul acțiunii 

externe a UE și nici al politicii sale de 

dezvoltare; solicită, prin urmare, o 

revizuire ascendentă a plafoanelor de la 

rubrica 4; 

47. se așteaptă ca acțiunea concertată 

menită să răspundă eficace la 

dimensiunea externă a crizei migrației și a 

refugiaților se va intensifica în anii care 

vin și va fi însoțită de o creștere a 

nivelului cererilor de finanțare din cadrul 

rubricii 4 (Europa globală), acest lucru 

presupunând aplicarea soluțiilor la 

origine, pedepsirea practicilor care 

promovează în mod direct sau indirect 

Daesh și a celor care profită de pe urma 

traficului de persoane, garantarea unei 

mobilități în condiții de siguranță pentru 

persoanele cu statut de refugiat și 

furnizarea resurselor necesare pentru a 

asigura o integrare socială 

corespunzătoare a acestor persoane pe 

perioada șederii lor în Europa; subliniază 

că astfel de cereri de finanțare suplimentară 

nu ar trebui utilizate în detrimentul acțiunii 

externe a UE și nici al politicii sale de 

dezvoltare; solicită, prin urmare, o 

revizuire ascendentă a plafoanelor de la 

rubrica 4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Amendamentul  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 52 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 52a. crede cu tărie că ar trebui să se 

aplice o condiționalitate privind drepturile 

fundamentale, astfel încât să se suspende 

plata fondurilor ESI către statele membre 

care nu respectă Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Amendamentul  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 61 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

61. consideră că evaluarea/revizuirea la 

jumătatea perioadei oferă o ocazie 

excelentă pentru evaluarea și estimarea 

pentru prima dată a funcționării politicilor 

și programelor UE, precum și operarea 

mecanismelor de flexibilitate ale CFM și a 

instrumentelor speciale, și se așteaptă ca 

Comisia să furnizeze o analiză care să 

identifice deficiențele actualului sistem de 

punere în aplicare; acordă o atenție 

deosebită evaluării impactului asupra 

procesului de punere în aplicare a noilor 

elemente introduse în actuala perioadă de 

programare, cum ar fi condiționalitățile ex-

ante din cadrul politicii de coeziune; 

consideră că evaluarea/revizuirea CFM la 

jumătatea perioadei trebuie să țină cont și 

de performanța fondurilor alocate în 

vederea atingerii obiectivelor lor; invită 

Comisia să prezinte propuneri concrete 

pentru a remedia posibilele deficiențe și 

pentru a îmbunătăți și raționaliza punerea 

în aplicare în anii rămași ai actualului 

CFM, pentru a garanta cea mai bună 

utilizare posibilă a resurselor financiare 

limitate și pentru a reduce povara 

administrativă impusă beneficiarilor; 

61. constată că, dată fiind punerea în 

aplicare cu întârziere a CFM, 
evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei 

oferă o ocazie excelentă pentru evaluarea și 

o primă analiză a funcționării politicilor și 

programelor în cauză ale UE, a 

funcționării dispozițiilor privind 

flexibilitatea și a instrumentelor speciale 

prevăzute de CFM, precum și a gestionării 

cheltuielilor UE, pentru a determina dacă 

programele incluse în CFM ating țintele 

și obiectivele stabilite, dispun de o 

capacitate de absorbție adecvată și 

generează o valoare adăugată europeană; 
se așteaptă ca Comisia să furnizeze o 

analiză care să identifice deficiențele 

actualului sistem de punere în aplicare; 

acordă o atenție deosebită evaluării 

impactului asupra procesului de punere în 

aplicare a noilor elemente introduse în 

actuala perioadă de programare, cum ar fi 

condiționalitățile ex-ante din cadrul 

politicii de coeziune; consideră că 

evaluarea/revizuirea CFM la jumătatea 

perioadei trebuie să țină cont și de 

performanța fondurilor alocate în vederea 

atingerii obiectivelor lor; invită Comisia să 

prezinte propuneri concrete pentru a 

remedia posibilele deficiențe și să 

îmbunătățească și să raționalizeze punerea 
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în aplicare prin realizarea unei 

simplificări ample, care să presupună 

reforme ale gestionării, monitorizării, 

controlului fondurilor și ale raportării cu 

privire la fonduri, pentru a garanta cea mai 

bună utilizare posibilă a resurselor 

financiare limitate și pentru a reduce 

povara administrativă impusă beneficiarilor 

în anii care au mai rămas din actualul 

CFM; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Amendamentul  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 62 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

62. subliniază că este important ca valoarea 

adăugată a rezultatelor bugetului UE să fie 

indicată și sprijină integrarea culturii 

bazate pe concentrarea asupra rezultatelor 

printre elementele centrale ale bilanțului 

UE; evidențiază faptul că evaluarea sub 

aspectul performanțelor și al rezultatelor 

trebuie să devină, acolo unde este cazul, un 

principiu esențial, și subliniază 

aplicabilitatea deosebită a unui astfel de 

principiu la programele axate pe inovare; 

recunoaște contribuția Comisiei în 

contextul inițiativei Bugetul UE axat pe 

rezultate, care mai trebuie încă să fie 

dezvoltată, și rămâne în așteptarea 

rezultatelor activității grupului de lucru 

interinstituțional de experți privind 

întocmirea bugetului în funcție de 

performanțe; consideră că această abordare 

poate constitui un vehicul pentru 

ameliorarea performanțelor programelor 

sub-performante; subliniază, însă, că 

carențele tehnice sau de programare nu pot 

duce la o reducere a bugetului UE sau la 

abandonarea priorităților politice și că 

ameliorarea cheltuielilor nu va soluționa, 

ea singură, problema lipsei mijloacelor 

financiare destinate nevoilor presante și a 

celor legate de creștere; îi reamintește 

Comisiei că Parlamentul, ca ramură a 

Eliminat. 
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autorității bugetare, trebuie să participe la 

dezvoltarea strategiei Comisiei în această 

privință; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Amendamentul  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 63 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

63. recunoaște rolul tot mai important al 

instrumentelor financiare în bugetul 

Uniunii ca o formă de finanțare 

complementară în raport cu subvențiile și 

granturile; recunoaște potențialul acestor 

instrumente în ceea ce privește impactul 

financiar și, prin urmare, politic al 

bugetului Uniunii; subliniază, cu toate 

acestea, că trecerea de la finanțarea 

tradițională la instrumente mai inovatoare 

nu este recomandabilă în toate domeniile 

de politică, dat fiind că nu toate politicile 

sunt pe deplin orientate către piață; 

accentuează faptul că instrumentele 

financiare oferă o alternativă și un mod 

complementar de finanțare și nu ar trebui 

să fie utilizate pentru proiectele care pot 

beneficia doar de utilizarea granturilor și 

care sunt deosebit de importante pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate; 

63. recunoaște utilizarea într-o măsură 

mai mare a instrumentelor financiare în 

bugetul Uniunii ca o formă de finanțare 

complementară în raport cu subvențiile și 

granturile; recunoaște potențialul acestor 

instrumente în ceea ce privește creșterea 

impactului financiar și, prin urmare, politic 

al bugetului Uniunii; subliniază, cu toate 

acestea, că trecerea de la finanțarea 

tradițională la instrumente mai inovatoare 

nu este recomandabilă; accentuează faptul 

că instrumentele financiare pot reprezenta 

un mod alternativ și complementar de 

finanțare și ar trebui să fie folosite numai 

în cazul proiectelor pentru care acest tip 
de finanțare constituie o valoare adăugată 

și o îmbunătățire a bunei gestionări a 

fondurilor publice; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Amendamentul  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 65 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. încurajează Comisia să identifice toate 

domeniile de politică ale UE în care 

granturile ar putea fi combinate cu 

instrumentele financiare și să reflecteze la 

un echilibru adecvat între acestea; este 

ferm convins că posibilitatea de a 

combina diferite resurse ale UE în cadrul 

normelor de gestiune armonizată ar ajuta 

la optimizarea sinergiilor între sursele de 

finanțare disponibile la nivelul UE; 
subliniază că utilizarea în mai mare măsură 

a instrumentelor financiare nu ar trebui să 

ducă la o reducere a bugetului Uniunii; 

reamintește faptul că a solicitat, în mod 

repetat, o mai mare transparență și un 

control democratic mai bun în ceea ce 

privește punerea în aplicare a 

instrumentelor financiare sprijinite de 

bugetul Uniunii; 

65. subliniază că utilizarea în mai mare 

măsură a instrumentelor financiare nu ar 

trebui să ducă la o reducere a bugetului 

Uniunii; reamintește faptul că a solicitat, în 

mod repetat, o mai mare transparență și un 

control democratic mai bun în ceea ce 

privește punerea în aplicare a 

instrumentelor financiare sprijinite de 

bugetul Uniunii; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. consideră că, având în vedere evoluția 

rapidă a mediului politic și pentru a asigura 

o mai mare flexibilitate, anumite elemente 

ale CFM ar trebui să fie convenite pentru o 

perioadă de 5 ani, în timp ce altele, în 

special cele legate de programele care 

necesită o programare pe termen mai lung 

și/sau politici care implică proceduri 

complexe pentru stabilirea unor sisteme de 

implementare, ca politica de coeziune sau 

de dezvoltare rurală, ar trebui aprobate 

pentru o perioadă de 5+5 ani, cu o revizuire 

obligatorie la mijlocul perioadei; 

Eliminat. 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. solicită introducerea uneia sau a mai 

multor resurse proprii noi, în mod ideal cu 

o legătură clară cu politicile europene care 

creează valoare adăugată; ia act de faptul 

că un număr mare de posibile noi resurse 

proprii au fost deja discutate de grupul la 

nivel înalt, cum ar fi o TVA reformată, o 

taxă pe tranzacțiile financiare, taxe impuse 

băncilor și seniorajul BCE, o schemă 

reformată a UE de comercializare a 

certificatelor de emisii și de impozitare a 

carbonului, impozitarea transportului, 

impozitarea societăților, impozitarea 

digitală sau a energiei electrice; așteaptă cu 

interes recomandările grupului la nivel 

înalt, pentru a trece și a pregăti poziția 

Parlamentului în această privință; solicită, 

în acest context, eliminarea treptată a 

tuturor formelor de rabat; 

76. solicită introducerea uneia sau a mai 

multor resurse proprii noi, în mod ideal cu 

o legătură clară cu politicile europene care 

creează valoare adăugată, prin intermediul 

impozitării progresive, consolidând 

capacitatea fiscală de a combate ciclurile 

de criză financiară, economică și 

ecologică; ia act de faptul că un număr 

mare de posibile noi resurse proprii au fost 

deja discutate de grupul la nivel înalt, cum 

ar fi o TVA reformată, o taxă pe 

tranzacțiile financiare, seniorajul BCE, o 

schemă reformată a UE de comercializare a 

certificatelor de emisii și de impozitare a 

carbonului, impozitarea transportului, 

impozitarea societăților, impozitarea 

digitală sau a energiei electrice; așteaptă cu 

interes recomandările grupului la nivel 

înalt, pentru a merge mai departe și a 

pregăti poziția Parlamentului în această 

privință; solicită, în acest context, 

eliminarea treptată a tuturor formelor de 

rabat; 

Or. en 

 

 


