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28.5.2018 B8-0239/6 

Amendamentul  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii  

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. își exprimă dezamăgirea cu privire 

la nivelul global al finanțării propuse 

pentru următorul CFM, care se ridică la 

1 100 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 

1,08 % din VNB-ul UE-27, după scăderea 

Fondului european de dezvoltare (a cărui 

valoare este în prezent de 0,03 % din 

VNB-ul UE și se calculează în afara 

bugetului UE); subliniază că acest nivel 

global al finanțării, ca procent din VNB, 

este mai scăzut în termeni reali decât 

nivelul actualului CFM, în pofida 

faptului că sunt necesare finanțări 

suplimentare pentru noile priorități 

politice și provocările emergente cu care 

se confruntă Uniunea Europeană; 

reamintește că valoarea reală a actualului 

CFM este mai mică decât cea a 

predecesorului său (CFM 2007-2013), 

acesta dovedindu-se deja a fi insuficient 

pentru a finanța nevoile presante ale 

Uniunii; 

4. își exprimă dezamăgirea cu privire 

la majorarea nivelului global al finanțării 

propuse pentru următorul CFM, care se 

ridică la 1,3 miliarde EUR, ceea ce 

înseamnă că contribuabilii naționali vor 

trebui să plătească mai mult; subliniază că 

această situație nu ia în considerare 

retragerea Regatului Unit din UE și toate 

consecințele financiare aferente; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/7 

Amendamentul  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii  

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  7a. regretă creșterea scandaloasă a 

cheltuielilor administrative ale UE (cu 

circa 20%), ținând cont de restricțiile 

economice cu care se confruntă mai 

multe state membre; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/8 

Amendamentul  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii  

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. sprijină propunerile Comisiei 

privind reforma sistemului de resurse 

proprii al UE, care reprezintă o 

componentă de venituri deosebit de 

oportună în cadrul pachetului de măsuri 

privind CFM 2021-2027; salută, prin 

urmare, propunerea de a introduce trei 

noi categorii de resurse proprii ale UE, 

precum și simplificarea actualei resurse 

proprii bazate pe TVA; subliniază că 

aceste propuneri, direct inspirate de 

activitatea Grupului interinstituțional la 

nivel înalt privind resursele proprii, au 

făcut, de asemenea, parte din pachetul de 

măsuri propus de Parlament în Rezoluția 

sa din 14 martie 2018; ia act cu satisfacție 

de faptul că aceste noi resurse sunt direct 

asociate cu finanțarea a două obiective 

strategice ale Uniunii, și anume buna 

funcționare a pieței interne și protecția 

mediului și lupta împotriva schimbărilor 

climatice; se așteaptă la sprijin din partea 

Consiliului și a Comisiei în vederea 

consolidării rolului Parlamentului în 

cadrul procedurii de adoptare a resurselor 

proprii; își reiterează poziția potrivit 

căreia componenta de venituri și cea de 

cheltuieli din următorul CFM ar trebui să 

fie tratate ca un pachet unic în cadrul 

viitoarelor negocieri și că nu se poate 

ajunge la un acord cu Parlamentul cu 

privire la CFM dacă nu se realizează, în 

8. respinge propunerea de introducere 

a trei noi resurse proprii ale UE, bazată pe 

schema UE de comercializare a 

certificatelor de emisii (ETS), pe baza 

consolidată comună de impozitare a 

societăților (CCCTB) și pe contribuțiile 

naționale calculate pe baza cantităților de 

deșeuri de ambalaje de plastic nereciclate, 

ceea ce în ultimă instanță va duce la 

impozitarea suplimentară a 

întreprinderilor și la o presiune fiscală 

mai mare asupra cetățenilor; 
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aceeași măsură, progrese cu privire la 

resursele proprii; 

Or. en 



 

AM\1154502RO.docx  PE621.622v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

28.5.2018 B8-0239/9 

Amendamentul  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii  

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  9a. reamintește că nicio autoritate 

europeană nu are dreptul de a colecta 

impozite în numele contribuabililor 

naționali; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/10 

Amendamentul  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii  

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. își reiterează poziția în favoarea 

instituirii unui mecanism prin care statele 

membre care nu respectă valorile 

consacrate la articolul 2 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană (TUE) să 

poată suporta consecințe financiare; ia 

act de propunerea Comisiei referitoare la 

„protecția bugetului Uniunii în cazul 

unor deficiențe generalizate în ceea ce 

privește statul de drept în statele 

membre”, care a fost prezentată ca parte a 

pachetului global privind CFM; 

intenționează să examineze îndeaproape 

toate elementele acestei propuneri și să 

introducă dispozițiile necesare pentru a 

garanta că beneficiarii finali ai bugetului 

Uniunii nu pot fi în niciun caz afectați de 

încălcări ale normelor pentru care nu 

sunt responsabili; 

10. refuză și regretă orice tentativă de 

a aplica condiționalități politice sau 

economice fondurilor UE, așa cum 

prevede noua rubrică II; consideră acest 

lucru drept un atac în plus la adresa 

națiunilor europene și a libertății și 

independenței lor; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/11 

Amendamentul  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii  

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  13a. respinge orice încercare de a 

utiliza bugetul UE pentru cheltuieli legate 

de apărare sau de domeniul militar, cum 

prevede noua rubrică V; 

Or. en 

 

 


