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SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. solicită reforme ale resurselor proprii care să fie axate pe priorități moderne, avantajoase 

din punct de vedere economic, eficiente pe planul gestiunii financiare, care să 

stabilească o bază previzibilă și stabilă pentru un buget UE independent, transparent și 

echilibrat, care să combată presiunea existentă, tot mai mare, la care este supus bugetul 

UE, și care să simplifice actualele acorduri privind corecțiile, complexe și opace, cu 

scopul de a le elimina și de a obține mijloacele financiare necesare pentru a răspunde 

exigențelor cetățenilor noștri; 

2. solicită reducerea dependenței UE de contribuțiile naționale bazate pe TVA și VNB, 

luând în considerare un sistem în care resursele proprii bazate pe TVA sunt înlocuite de 

transferul unei părți din TVA-ul colectat la nivel național; 

3. salută inițiativele de reformă cuprinzătoare a resurselor proprii ale UE, cu obiectivul de 

a îmbunătăți sprijinul acordat de cetățeni și de statele membre pentru un buget al UE cu 

adevărat credibil și independent, care să promoveze o economie europeană sustenabilă 

și să genereze valoare adăugată la nivelul UE; 

4. subliniază faptul că uniunea vamală constituie un pilon de bază al UE și este esențială în 

negocierea acordurilor comerciale de către UE, aceasta fiind unul dintre cele mai mari 

blocuri comerciale din lume; subliniază faptul că există un raport direct între comerțul 

internațional al UE și resursele sale proprii tradiționale, printre care se numără taxele 

vamale pe importuri din afara UE și cotizațiile pentru zahăr, care au reprezentat 12,8% 

din veniturile totale ale UE în 2015; 

5. evidențiază necesitatea de a se analiza impactul încheierii de acorduri comerciale sau de 

liber-schimb de către UE asupra resurselor proprii tradiționale, și de a se aloca surse de 

venit pentru a compensa o eventuală diminuare a acestor resurse și potențiala 

instabilitate ce ar decurge de aici; 

6. solicită o analiză juridică exhaustivă și o verificare a fezabilității posibilităților de a crea 

taxe vamale și taxe pe comerțul cu bunuri și servicii bazate pe sustenabilitate și pe 

emisii, precum și posibila includere a acestui tip de măsuri în politicile și acordurile 

comerciale internaționale ale UE, cu scopul de a stimula producția favorabilă climei în 

statele partenere, dar și ca sursă de resurse proprii; accentuează, în acest context, faptul 

că astfel de măsuri trebuie introduse numai în cazul în care sunt în mod incontestabil 

compatibile cu normele OMC și garantează atât condiții de concurență echitabile la 

nivel internațional, cât și competitivitatea sectorului întreprinderilor din UE, IMM-urile 

fiind o componentă importantă a acestuia; 

7. reamintește apelurile sale anterioare referitoare la o abordare mai modernă, mai eficace, 

mai eficientă, lipsită de ambiguități și mai puțin divergentă a normelor și procedurilor 

vamale, care să tindă către optimizarea și aplicarea sistemului actual vamal al UE, și 

care să stimuleze cooperarea, cu obiectivul clar de combatere și soluționare a evaziunii 

fiscale și a tuturor formelor de concurență neloială, în vederea colectării eficace a 
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taxelor și cotizațiilor destinate resurselor proprii ale UE; 

8. ia act de faptul că instrumentele de apărare comercială (IAC) reprezintă o sursă de 

resurse proprii ale UE, dar că, prin natura lor, acestea nu pot și nu trebuie să fie folosite 

ca bază previzibilă și stabilă de contribuție constantă la resursele proprii ale UE; 

subliniază faptul că instrumentele de apărare comercială nu trebuie folosite în principal 

ca sursă de resurse proprii ale UE, pentru că acestea ar trebui introduse doar în mod 

adecvat și proporționat, în conformitate cu normele aplicabile. 
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