
 

AM\1147807RO.docx  PE616.073v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

7.3.2018 A8-0041/43 

Amendamentul  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reamintește că statele membre sunt 

responsabile pentru politicile lor bugetare 

și subliniază că prerogativa de a percepe 

impozite este un element central al 

suveranității statelor membre; subliniază că 

reforma resurselor proprii ale UE nu 

reprezintă un transfer de suveranitate 

națională în acest domeniu, ci, mai 

degrabă, aliniază sistemul actual la 

spiritul și litera tratatelor UE; 

8. reamintește că statele membre sunt 

responsabile pentru politicile lor bugetare 

și subliniază că prerogativa de a percepe 

impozite este un element central al 

suveranității statelor membre; subliniază, 

prin urmare, faptul că nicio autoritate a 
UE nu are dreptul să colecteze impozite în 

numele contribuabililor naționali; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Amendamentul  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. se așteaptă ca, fără a afecta 

decontarea financiară, consecințele 

retragerii Regatului Unit din UE să 

reprezinte o provocare importantă, și 

pentru următorul CFM și pentru toate 

deciziile bugetare conexe; este convins de 

faptul că, înainte de luarea unei decizii cu 

privire la CFM post-2020, golul lăsat de 

„Brexit” ar trebui acoperit pentru a 

garanta că resursele UE nu sunt reduse, 

iar programele UE nu sunt afectate 

negativ; 

17. se așteaptă ca, fără a afecta 

decontarea financiară, consecințele 

retragerii Regatului Unit din UE să 

reprezinte o provocare importantă, și 

pentru următorul CFM și pentru toate 

deciziile bugetare conexe; în orice caz, 

respinge și deplânge orice manipulare a 

retragerii Regatului Unit din UE (Brexit) 

ca un declanșator al consolidării părții de 

venituri a bugetului, deoarece, în cele din 

urmă, aceasta va conduce la impozitarea 

suplimentară a întreprinderilor și la o 

presiune fiscală sporită asupra 

cetățenilor; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Amendamentul  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. salută propunerea făcută de 

președintele Comisiei, Jean-Claude 

Juncker, pentru crearea unei linii 

specifice dedicate zonei euro în cadrul 

bugetului UE, cuprinsă în „discursul 

privind starea Uniunii” adresat 

Parlamentului European și dezvoltată în 

continuare în Comunicarea Comisiei din 

6 decembrie 2017 privind noi instrumente 

bugetare pentru o zonă euro stabilă în 

cadrul Uniunii (COM(2017)0822); 

solicită, în acest scop, o capacitate 

bugetară în cadrul bugetului UE, peste 

plafoanele actuale; 

18. respinge ideea unui buget specific 

pentru zona euro, care ar însemna o 

separare semnificativă între țările care au 

adoptat moneda unică și cele care și-au 

păstrat moneda națională, ceea ce ar 

conduce la o reducere suplimentară a 

suveranității democratice naționale 

asupra arhitecturii tehnocrate; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Amendamentul  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. invită Comisia, pe baza celor de 

mai sus, să examineze introducerea 

următorului coș de noi resurse proprii; 

 27. respinge orice introducere a unor 

posibile noi resurse proprii bazate pe taxa 

pe valoarea adăugată, impozitul pe profit, 

senioraj, taxa pe tranzacțiile financiare 

(TTF) sau taxa și prelevările de mediu; 

Or. en 



 

AM\1147807RO.docx  PE616.073v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.3.2018 A8-0041/47 

Amendamentul  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  27a. sugerează că, în loc să își 

sporească veniturile, UE ar trebui să 

procedeze la raționalizarea cheltuielilor 

sale administrative excesive, la stoparea 

tuturor cazurilor de risipă de resurse, cum 

ar fi SEAE, și la evaluarea faptului dacă 

unele fonduri ar putea fi gestionate mai 

eficient la nivel național, astfel încât să se 

garanteze respectarea deplină a 

principiului subsidiarității; 

Or. en 

 

 


