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Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 
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Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. observă că, în acest act legislativ, 

Consiliul stabilește, printre altele, 

plafonul resurselor proprii și poate stabili 

noi categorii de resurse proprii sau poate 

abroga o categorie existentă; subliniază 

că, chiar dacă nu are dată de expirare, 

DRP este direct legată de CFM-ul 

corespunzător care stabilește nivelul 

maxim de cheltuieli pentru perioada pe 

care o cuprinde; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Amendamentul  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. consideră că resursele proprii 

tradiționale, și anume taxele vamale, taxele 

agricole și cotizațiile pentru zahăr și 

izoglucoză, constituie o sursă fiabilă și 

reală de venituri pentru UE, întrucât decurg 

direct din faptul că UE este o uniune 

vamală și din competențele juridice și 

politica comercială comună aferente; este 

de părere, prin urmare, că resursele proprii 

tradiționale ar trebui păstrate ca sursă de 

venit la bugetul UE; consideră că, dacă se 

reduce proporția costurilor de colectare 

care le revin în continuare statelor 
membre, se poate asigura o pondere mai 

mare a acestor venituri în bugetul UE; 

24. consideră că resursele proprii 

tradiționale, și anume taxele vamale, taxele 

agricole și cotizațiile pentru zahăr și 

izoglucoză, constituie o sursă fiabilă și 

reală de venituri pentru UE, întrucât decurg 

direct din faptul că UE este o uniune 

vamală și din competențele juridice și 

politica comercială comună aferente; este 

de părere, prin urmare, că resursele proprii 

tradiționale ar trebui păstrate ca sursă de 

venit la bugetul UE; este de părere că, deși 

taxele vamale la importurile din afara UE 

constituie deja o resursă proprie, cele 

20 % reținute de statele membre drept 

costuri de colectare legate de 

comisioanele de gestiune ar trebui să fie 

eliminate în beneficiul resurselor proprii 

ale UE; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Amendamentul  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. recunoaște că contribuția statelor 

membre bazată pe VNB reprezintă o sursă 

de venituri fiabilă, stabilă și echitabilă 

pentru bugetul UE care se bucură de o 

susținere foarte solidă din partea unei largi 

majorități a statelor membre; consideră, 

așadar, că ar trebui să fie păstrată, dar 

numai ca o resursă reziduală de echilibrare 

pentru bugetul UE, ceea ce ar pune capăt 

logicii bugetare a „rentabilității echitabile”; 

subliniază, în acest context, nevoia de a 

asigura o clasificare identică a 

contribuțiilor bazate pe VNB în toate 

bugetele naționale, și anume ca venituri 

atribuite UE și nu ca cheltuieli ale 

guvernelor naționale; 

25. recunoaște că contribuția statelor 

membre bazată pe VNB reprezintă o sursă 

de venituri fiabilă, stabilă și echitabilă 

pentru bugetul UE care se bucură de o 

susținere foarte solidă din partea unei largi 

majorități a statelor membre; consideră, 

așadar, că ar trebui să fie păstrată, dar 

numai ca o resursă reziduală de echilibrare 

pentru bugetul UE, ceea ce ar pune capăt 

logicii bugetare a „rentabilității echitabile”; 

subliniază, în acest context, nevoia de a 

asigura o clasificare identică a 

contribuțiilor bazate pe VNB în toate 

bugetele naționale, și anume ca venituri 

atribuite UE și nu ca cheltuieli ale 

guvernelor naționale; consideră că 

reforma ar trebui să excludă contribuția 

bazată pe VNB la bugetul UE, precum și 

contribuțiile naționale la inițiativele 

sprijinite prin cofinanțarea cu UE din 

calculul deficitului în cadrul Pactului de 

stabilitate și de creștere, pentru a încuraja 

investițiile; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Amendamentul  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 50 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

50. prin urmare, pledează pentru 

crearea unei noi resurse proprii pentru 

bugetul Uniunii, care să fie percepută pe 

tranzacțiile din economia digitală; 

consideră totuși că având în vedere 

importanța negocierilor în curs, atât la 

nivelul UE, cât și la nivelul OCDE, este 

prea devreme pentru a hotărî cu privire la 

modalitățile exacte pentru crearea unei 

astfel de resurse; 

50. pledează pentru crearea unei noi 

resurse proprii pentru bugetul Uniunii, care 

să fie percepută pe tranzacțiile din 

economia digitală; insistă asupra faptului 

că este necesară mai degrabă o soluție pe 

termen lung pentru a răspunde 

provocărilor existente decât soluții 

provizorii; prin urmare, este de părere că 

stabilirea în Directiva privind CCCTB a 

legăturii cu sediul digital permanent 

bazate pe o prezență digitală semnificativă 

și continuă ar permite abordarea 

provocărilor fiscale care apar în contextul 

digitalizării; consideră totuși că este 

necesar să se țină seama de negocierile în 

curs, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 

OCDE; 

Or. en 

 

 


