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Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. regretă faptul că bugetul UE este 

finanțat în principal din contribuțiile 

naționale bazate pe VNB, și nu din resurse 

proprii veritabile, astfel cum se prevede în 

tratatele UE; își reafirmă angajamentul față 

de o reformă veritabilă a sistemului de 

resurse proprii al UE, care să fie ghidată de 

principiile simplității, echității și 

transparenței și care să respecte 

recomandările Grupului la nivel înalt 

privind resursele proprii; subliniază că 

orice astfel de sistem ar trebui să includă 

un pachet echilibrat de noi resurse proprii 

ale UE, menit să sprijine obiectivele 

politice ale UE și care ar trebui să fie 

introdus progresiv pentru ca finanțele UE 

să devină mai echitabile și mai stabile; 

subliniază, în plus, că retragerea Regatului 

Unit din Uniune creează posibilitatea de a 

elimina toate corecțiile aplicate; se așteaptă 

ca, în acest sens, Comisia să prezinte 

propuneri legislative ambițioase și 

subliniază faptul că, în cadrul negocierilor 

viitoare, atât componenta de venituri, cât și 

cea de cheltuieli din următorul CFM vor fi 

tratate ca un pachet unic; 

5. regretă faptul că bugetul UE este 

finanțat în principal din contribuțiile 

naționale bazate pe VNB, și nu din resurse 

proprii veritabile, astfel cum se prevede în 

tratatele UE; își reafirmă angajamentul față 

de o reformă veritabilă a sistemului de 

resurse proprii al UE, care să fie ghidată de 

principiile simplității, echității și 

transparenței și care să respecte 

recomandările Grupului la nivel înalt 

privind resursele proprii; subliniază că 

orice astfel de sistem ar trebui să includă 

un pachet echilibrat de noi resurse proprii 

ale UE, care ar trebui să fie introdus 

progresiv pentru ca finanțele UE să devină 

mai echitabile și mai stabile; subliniază, în 

plus, că retragerea Regatului Unit din 

Uniune creează posibilitatea de a elimina 

toate corecțiile aplicate; consideră, de 

asemenea, că contribuțiile la bugetul UE, 

precum și contribuțiile naționale și 

regionale care cofinanțează fondurile ESI 

ar trebui să fie excluse din calculul 

deficitului efectuat în temeiul Pactului de 

stabilitate și de creștere (PSC), pentru a 

încuraja statele membre să investească în 

proiectul european; se așteaptă ca, în acest 

sens, Comisia să prezinte propuneri 

legislative ambițioase și subliniază faptul 

că, în cadrul negocierilor viitoare, atât 

componenta de venituri, cât și cea de 

cheltuieli din următorul CFM vor fi tratate 
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ca un pachet unic; 

Or. en 

 

 


