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Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. consideră, în special, că decizia cu 

privire la mărimea bugetului anual al UE 

este afectată de considerații politice și 

financiare la nivel național, impunând 

constrângeri asupra negocierilor bugetare 

care au adesea ca rezultat un joc cu sumă 

nulă între plătitorii neți și beneficiari neți în 

Consiliu, ignorând angajamentele Uniunii, 

inclusiv cele asumate de Consiliu; 

consideră că, prin urmare, o serie de 

politici ale UE care prezintă cea mai mare 

valoare adăugată europeană reprezintă 

adesea sectoarele unde se propun reduceri 

de costuri și că proiectul UE ca atare este 

astfel slăbit; 

12. consideră, în special, că decizia cu 

privire la mărimea bugetului anual al UE 

este afectată de considerații politice și 

financiare la nivel național, impunând 

constrângeri asupra negocierilor bugetare 

care au adesea ca rezultat un joc cu sumă 

nulă între plătitorii neți și beneficiari neți în 

Consiliu, ignorând angajamentele Uniunii, 

inclusiv cele asumate de Consiliu; invită 

plătitorii neți să refuze să plătească vreun 

euro în plus față de suma pe care o 

plătesc deja în cadrul actualului CFM, în 

ciuda Brexitului, a ambițiilor UE și a 

sarcinilor suplimentare neprevăzute; 

Or. en 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. solicită eliminarea tuturor 

reducerilor și corecțiilor, asigurând, în 

același timp, un tratament echitabil pentru 

toate statele membre; subliniază, în acest 

context, că Brexitul va însemna că corecția 

în favoarea UK și „corecțiile la corecție” 
vor deveni caduce și vor fi desființate, în 

timp ce reformarea resursei proprii bazate 

pe TVA statistic va deveni inevitabilă; 

23. solicită menținerea reducerii 

pentru Țările de Jos, asigurând, în același 

timp, un tratament echitabil pentru toate 

statele membre; subliniază, în acest 

context, că Brexitul va însemna că reduceri 

uriașe ale bugetului CFM vor deveni 

inevitabile; 

Or. en 

 

 


