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19.10.2017 B8-0565/8 

Amendamentul  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. are convingerea că o dezbatere 

privind viitorul finanțării Uniunii Europene 

nu poate avea loc fără a ține seama de 

lecțiile învățate pe parcursul cadrelor 

financiare multianuale (CFM) anterioare, 

în special în decursul CFM 2014-2020; 

relevă deficiențele grave ale actualului 

CFM, care a fost întins la maximum pentru 

a furniza Uniunii resursele necesare pentru 

a face față unui număr de crize grave și de 

noi provocări și pentru a-și finanța noile 

priorități politice; insistă asupra faptului 

că nivelul scăzut al fondurilor disponibile 

în actualul CFM s-a dovedit a fi 

insuficient pentru a răspunde 

necesităților reale și ambițiilor politice ale 

Uniunii; 

1. are convingerea că o dezbatere 

privind viitorul finanțării Uniunii Europene 

nu poate avea loc fără a ține seama de 

lecțiile învățate pe parcursul cadrelor 

financiare multianuale (CFM) anterioare, 

în special în decursul CFM 2014-2020; 

relevă deficiențele grave ale actualului 

CFM, care a fost întins la maximum pentru 

a furniza Uniunii resursele necesare pentru 

a face față unui număr de crize umanitare 

și naturale grave; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Amendamentul  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. regretă, cu toate acestea, faptul că 

patru dintre cele cinci scenarii prezentate 

(„Continuând pe același drum”, „Mai 

puțin, împreună”, „Cei care doresc mai 

mult realizează mai mult ” și 

„Transformare radicală”) echivalează cu o 

scădere efectivă a ambițiilor Uniunii și 

prevăd reducerea anvergurii principalelor 

două politici pe termen lung ale UE și care 

reprezintă elemente fundamentale ale 

proiectului european consacrat în tratate, 

și anume politica agricolă comună și 

politica de coeziune; insistă asupra poziției 

sale de lungă durată potrivit căreia 

prioritățile politice suplimentare ar trebui 

să fie susținute prin resurse financiare 

suplimentare și nu ar trebui să fie 

finanțate în detrimentul politicilor 

existente ale UE; consideră că cel de-al 

cincilea scenariu („Mult mai mult, 

împreună”) constituie punct de pornire 

pozitiv și constructiv pentru dezbaterea în 

curs care se concentrează asupra 

viitorului finanțelor UE și, prin urmare, 

asupra viitorului model al Uniunii 

Europene; încurajează Comisia să 

elaboreze un scenariu care să ia în 

considerare recomandările 

Parlamentului, pentru a răspunde la 

provocările actuale și viitoare, precum și 

pentru a defini noul set de priorități; 

3. constată că patru dintre cele cinci 

scenarii prezentate („Continuând pe același 

drum”, „Mai puțin, împreună”, „Cei care 

doresc mai mult realizează mai mult ” și 

„Transformare radicală”) echivalează cu 

declinul efectiv al actualelor politici ale 
Uniunii și prevăd reducerea anvergurii 

celor două politici principale pe termen 

lung ale UE consacrate în tratate, și anume 

politica agricolă comună și politica de 

coeziune; 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Amendamentul  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. reamintește că, potrivit articolului 

311 din TFUE, Uniunea își asigură 

mijloacele necesare pentru atingerea 

obiectivelor sale; consideră că deficiențele 

actualului CFM, amploarea noilor priorități 

și impactul retragerii Regatului Unit din 

Uniunea Europeană constituie elemente 

care conduc la aceeași concluzie: este 

necesar să se desființeze plafonul de 

cheltuieli de 1 % din venitul național brut 

al UE (VNB) și, prin urmare, să se 

majoreze în mod semnificativ bugetul 

Uniunii pentru a răspunde provocărilor 

care ne așteaptă; se opune, în acest 

context, oricărei scăderi nominale a 

volumului bugetului UE în următorul 

CFM și consideră, prin urmare, că 

următorul CFM ar trebui să fie stabilit la 

nivelul de cel puțin 1,23 % din VNB-ul 

UE; se exprimă în favoarea unei discuții 

între statele membre cu privire la această 

chestiune; 

4. reamintește că, potrivit articolului 

311 din TFUE, Uniunea își asigură 

mijloacele necesare pentru atingerea 

obiectivelor sale; consideră că deficiențele 

actualului CFM, amploarea noilor priorități 

și impactul retragerii Regatului Unit din 

Uniunea Europeană constituie elemente 

care conduc la aceeași concluzie: este 

necesar să se realizeze o reformă a 

sistemului de resurse proprii, pentru a se 

ajunge la o finanțare mai echilibrată a 

bugetului UE; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Amendamentul  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

în numele Grupului EFDD 

 

Propunere de rezoluție B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

în numele Comisiei pentru bugete 

Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE 

Propunere de rezoluție 

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; solicită un sistem de resurse 

proprii care să nu afecteze cetățenii; 

subliniază că introducerea unei taxe 

cuprinzătoare pe tranzacțiile financiare ar 

putea reprezenta un mijloc nu numai 

pentru finanțarea bugetului UE, ci și 

pentru combaterea speculațiilor 

financiare; solicită, de asemenea, ca 

multinaționalelor să li se impună o taxă 

pe CO2; 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 
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tratate ca un pachet unic; 

Or. en 

 

 


