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7.3.2018 A8-0041/26 

Amendamentul  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  24a. ia act de anunțul făcut de 

comisarul Malmström că Comisia își 

propune să încheie rapid negocierile 

pentru acordurile de liber schimb între 

Uniunea Europeană și statele sale 

membre cu Japonia, cu Mercosur, cu 

Mexic și cu Chile, precum și că Comisia 

intenționează să propună ratificarea ALS 

cu Singapore și cu Vietnam în 2018; 

subliniază că acest lucru ar însemna, 

pentru bugetul Uniunii, o reducere 

drastică a veniturilor din resurse proprii 

în 2018 și în anii următori; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Amendamentul  27 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  24b. constată că volumul și sursa 

compensării pentru pierderile substanțiale 

de venituri rezultate în urma fiecărui nou 

acord de liber schimb rămân 

nespecificate; invită Comisia să furnizeze 

o estimare exactă a pierderilor de venituri 

care au rezultat în urma fiecăruia dintre 

acordurile comerciale încheiate în ultimii 

ani; invită Comisia și Consiliul să se 

abțină de la semnarea oricărui acord de 

liber schimb în curs de negociere, cu 

excepția cazului în care se furnizează o 

estimare exactă a pierderilor de venituri 

prevăzute în urma fiecăruia dintre aceste 

acorduri de liber schimb și se specifică în 

mod clar ce restructurări bugetare 

urmează să fie realizate pentru a 

compensa sumele pierdute; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Amendamentul  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  24c. solicită Comisiei să precizeze 

costurile prilejuite de sistemele 

jurisdicționale în materie de investiții care 

urmează să fie instituite în temeiul 

acordurilor de liber schimb cu Vietnam și 

Canada, precum și costurile derivate din 

alte acorduri care impun instituirea unei 

instanțe specifice de protecție a 

investițiilor; solicită Comisiei să precizeze 

liniile bugetare din care vor fi acoperite 

aceste costuri; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Amendamentul  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. recunoaște că contribuția statelor 

membre bazată pe VNB reprezintă o sursă 

de venituri fiabilă, stabilă și echitabilă 

pentru bugetul UE care se bucură de o 

susținere foarte solidă din partea unei largi 

majorități a statelor membre; consideră, 

așadar, că ar trebui să fie păstrată, dar 

numai ca o resursă reziduală de 

echilibrare pentru bugetul UE, ceea ce ar 

pune capăt logicii bugetare a „rentabilității 

echitabile”; subliniază, în acest context, 

nevoia de a asigura o clasificare identică a 

contribuțiilor bazate pe VNB în toate 

bugetele naționale, și anume ca venituri 

atribuite UE și nu ca cheltuieli ale 

guvernelor naționale; 

25. recunoaște că contribuția statelor 

membre bazată pe VNB reprezintă o sursă 

de venituri fiabilă, stabilă și echitabilă 

pentru bugetul UE care se bucură de o 

susținere foarte solidă din partea unei largi 

majorități a statelor membre; consideră, 

așadar, că ar trebui să fie păstrată, punând 

capăt logicii bugetare a „rentabilității 

echitabile”; subliniază, în acest context, 

nevoia de a asigura o clasificare identică a 

contribuțiilor bazate pe VNB în toate 

bugetele naționale, și anume ca venituri 

atribuite UE și nu ca cheltuieli ale 

guvernelor naționale; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Amendamentul  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

29. constată, cu toate acestea, că 

sistemul actual are lacune grave: resursa 

este calculată pe o bază statistică; este 

inutil de complexă și nu are legătură 

directă cu cetățenii; reprezintă doar un 

transfer al unei părți din veniturile 

colectate de statele membre și, prin urmare, 

nu aduce nicio valoare adăugată în 

comparație cu resursa VNB; iar baza 

contribuției nu este transparentă și nu 

există egalitate între contribuabili; 

29. constată, cu toate acestea, că 

sistemul actual are lacune grave: resursa 

este calculată pe o bază statistică; este 

inutil de complexă și nu are legătură 

directă cu cetățenii; reprezintă doar un 

transfer al unei părți din veniturile 

colectate de statele membre și, prin urmare, 

nu aduce nicio valoare adăugată în 

comparație cu resursa VNB; iar baza 

contribuției nu este transparentă și nu 

există egalitate între contribuabili; 

subliniază încă o dată caracterul regresiv 

și inechitabil al TVA și faptul că 

reducerea și, în final, eliminarea sa sunt 

necesare pe termen lung; 

Or. en 



 

AM\1147889RO.docx  PE616.073v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.3.2018 A8-0041/31 

Amendamentul  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. este în favoarea stabilirii unei rate 

de prelevare uniforme (de la 1 % la 2 %) 

pe veniturile din TVA-ul reformat colectate 

în întregime de administrațiile statelor 

membre ca o resursă proprie a Uniunii; 

consideră că un astfel de sistem ar putea 

oferi încasări semnificative și stabile pentru 

UE, cu costuri administrative reduse; 

35. este în favoarea stabilirii unei rate 

de prelevare uniforme (de la 1 % la 2 %) 

pe veniturile din TVA-ul reformat colectate 

în întregime de administrațiile statelor 

membre ca o resursă proprie a Uniunii; 

consideră că un astfel de sistem ar putea 

oferi încasări semnificative și stabile pentru 

UE, cu costuri administrative reduse; invită 

statele membre să dezvolte sisteme 

specifice pentru tratarea produselor și 

serviciilor esențiale – de exemplu, sisteme 

de scutiri sau rate reduse de impozitare 

care să se aplice în cazul alimentelor, al 

transportului public, al medicamentelor și 

al culturii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Amendamentul  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

41. reamintește că evaziunea fiscală, 

sub toate formele sale, face ca UE să piardă 

o sumă estimată de Comisie la 1 mie de 

miliarde EUR anual; subliniază necesitatea 

de a include veniturile fiscale necolectate 

printr-o politică coordonată de combatere 

a fraudei și a evaziunii fiscale și printr-un 

cadru bazat pe transparență, cooperare și 

coordonare; 

41. reamintește că evaziunea fiscală, 

sub toate formele sale, face ca UE să piardă 

o sumă estimată de Comisie la 1 mie de 

miliarde EUR anual; subliniază necesitatea 

de a include veniturile fiscale necolectate 

printr-o strategie eficientă de combatere a 

fraudei, a corupției și a evaziunii fiscale și 

prin armonizarea ascendentă a legislației 

în materie de politici bugetare în Europa; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Amendamentul  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 41 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  41a. reamintește că singura modalitate 

de a atinge obiectivul echității și justiției 

fiscale în Uniune este de a propune o 

politică și acțiuni concrete de combatere a 

evaziunii fiscale; propune, în acest sens, 

măsuri precum consolidarea capacităților 

umane și tehnice ale autorităților vamale 

și ale instituțiilor ce se ocupă de 

evaziunea fiscală, adoptarea unui sistem 

de impozitare a întreprinderilor în funcție 

de țara în care întreprinderile 

multinaționale își realizează profiturile, 

precum și organizarea unei blocade a 

paradisurilor fiscale; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Amendamentul  34 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier 

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  45a. solicită Comisiei să monitorizeze 

îndeaproape evoluția fluxurilor financiare 

internaționale înspre și dinspre Uniunea 

Europeană după liberalizarea efectivă a 

serviciilor financiare și a fluxurilor de 

capital prevăzută în acordurile comerciale 

încheiate de Uniune și să comunice 

Parlamentului și Consiliului rezultatele 

monitorizării în 2018; încurajează 

Comisia să întreprindă noi eforturi 

privind impozitarea fluxurilor globale de 

capital pentru a genera noi resurse 

proprii la bugetul Uniunii și să prezinte 

propuneri în acest sens în 2018; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Amendamentul  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  45b. consideră că impozitarea 

fluxurilor de capital reprezintă o metodă 

eficientă de prevenire a atacurilor 

speculative împotriva statelor membre, de 

combatere a evaziunii fiscale și de 

atenuare a volatilității piețelor financiare; 

Or. en 

 

 


