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Propunere de rezoluție 

Referirea 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere lucrările și raportul 

intermediar al Grupului la nivel înalt 

privind resursele proprii, 

– având în vedere raportul final și 

recomandările din decembrie 2016 ale 
Grupului la nivel înalt privind resursele 

proprii1, 

 

____________________ 

1 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/libr

ary/reports-communication/hlgor-

report_20170104.pdf 

Or. en 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Punctul 66 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

66. este convins că bugetul UE trebuie să 

fie dotat cu un sistem de resurse proprii 

veritabile, bazat pe principii directoare 

precum simplitatea, echitatea și 

transparența; consideră că activitatea 

Grupului la nivel înalt privind resursele 

proprii este de importanță primordială și 

se așteaptă ca acesta să prezinte, în timp 

util, propuneri eficace și ambițioase; 

consideră că un astfel de sistem ar trebui 

să reducă ponderea contribuțiilor bazate pe 

VNB la bugetul UE pentru ca statele 

membre să renunțe la abordarea privind 

profitul echitabil („juste retour”); insistă, în 

acest context, asupra eliminării treptate a 

tuturor formelor de rabat; 

66. este convins că bugetul UE trebuie să 

fie dotat cu un sistem de resurse proprii 

veritabile, bazat pe principii directoare 

precum simplitatea, echitatea și 

transparența; susține recomandările 

Grupului la nivel înalt privind resursele 

proprii legate de diversificarea veniturilor 

la bugetul Uniunii, inclusiv de noile 

resurse proprii, astfel încât să se reducă 

ponderea contribuțiilor bazate pe VNB la 

bugetul UE, pentru ca statele membre să 

renunțe la abordarea privind profitul 

echitabil („juste retour”); insistă, în acest 

context, asupra eliminării treptate a tuturor 

formelor de rabat; 

Or. en 

 

 


