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7.3.2018 A8-0041/5 

Amendamentul  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 37 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

37. solicită Comisiei ca, în așteptarea 

adoptării legislației relevante în materie de 

TVA, să prezinte o propunere de 

reformare a resursei proprii bazate pe 

TVA în cadrul viitorului său pachet 

legislativ privind resursele proprii ale UE; 

consideră că o astfel de propunere ar 

trebui să țină seama de principalele 

rezultate ale reformei TVA aflate în 

prezent în discuție; 

37. solicită Comisiei ca, în așteptarea 

adoptării legislației relevante în materie de 

TVA, să prezinte o propunere privind o 

resursă proprie reformată care nu se 

bazează pe TVA în cadrul viitorului său 

pachet legislativ privind resursele proprii 

ale UE; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Amendamentul  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 40 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

40. este de acord cu aprecierea HLGOR 

că CCCTB ar trebui luată ca bază pentru o 

nouă resursă proprie, care îndeplinește 

toate criteriile stabilite de grup; subliniază 

că CCCTB reprezintă, de asemenea, un 

element-cheie în dezvoltarea pieței unice, 

care este un bun public european, 

deoarece ea împiedică atât concurența 

fiscală între statele membre, care nu-și 

are locul, cât și optimizarea fiscală, 

dăunătoare unor condiții de concurență 

echitabile; 

40. nu este de acord cu aprecierea 

HLGOR că CCCTB ar trebui luată ca bază 

pentru o nouă resursă proprie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Amendamentul  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 42 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

42. solicită Comisiei ca, pe baza 

concluziilor revizuirii Directivei privind 

CCCTB, să propună crearea unei noi 

resurse proprii pentru bugetul Uniunii, 

care să fie calculată în funcție de 

veniturile statelor membre generate de 

CCCTB; este în favoarea stabilirii unei 

rate de prelevare uniforme aplicate 

veniturilor din CCCTB, care să fie 

colectată ca resursă proprie; consideră că 

un astfel de sistem ar putea oferi încasări 

semnificative și stabile pentru UE, cu 

costuri administrative reduse; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Amendamentul  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. este de părere că veniturile 

provenite din profiturile Băncii Centrale 

Europene (veniturile BCE provenite din 

emiterea monedei) și având astfel o 

legătură directă cu uniunea monetară a 

UE ar trebui să constituie baza pentru o 

nouă resursă proprie, în loc să fie plătite 

către trezoreriile naționale; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Amendamentul  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 45 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

45. este de acord cu evaluarea HLGOR 

care susține TTF ca o potențială bază 

pentru o nouă resursă proprie pentru 

bugetul Uniunii, luând în considerare, de 

asemenea, faptul că ar trebui explorate și 

alte mijloace de a impozita activitățile 

financiare; 

45. nu este de acord cu evaluarea 

HLGOR care susține TTF ca o potențială 

bază pentru o nouă resursă proprie pentru 

bugetul Uniunii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Amendamentul  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 46 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

46. prin urmare, pledează pentru 

crearea unei noi resurse proprii pentru 

bugetul Uniunii, care să fie calculată pe 

baza unei metode alese de impozitare a 

activităților financiare; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Amendamentul  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

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; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Amendamentul  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 51 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

51. consideră, cu toate acestea, că 

orice măsură luată de către autoritățile 

UE, cum ar fi sistemele de înregistrare 

sau monitorizare sau mecanismele de 

reglementare ar trebui să permită imediat 

colectarea taxelor sau prelevărilor la 

bugetul Uniunii, pe baza valorii adăugate 

europene a acestora; consideră că acestea 

reprezintă bunuri publice ale UE, care, 

așa cum afirmă HLGOR, oferă o bază 

pentru introducerea unei prelevări care să 

constituie „alte venituri” ce derivă din 

politicile Uniunii; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Amendamentul  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 54 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

54. subliniază importanța impozitării 

ecologice ca mecanism deosebit de 

adecvat pentru a contribui la resursele 

proprii europene; invită Comisia să 

integreze în continuare propunerile de 

alte resurse proprii ecologice, astfel cum 

se subliniază în raportul HLGOR și de 

către comisarul pentru bugetul UE, care 

sunt în conformitate cu anumite politici 

ale Uniunii, cum ar fi cele privind energia 

(impozitul pe energie), în domeniul 

mediului și al climei (mecanismul de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 

de carbon, taxa pe materiale plastice și 

sistemul de comercializare a certificatelor 

de emisii - ETS) și în domeniul 

transporturilor (taxele pe combustibili și 

pe biletele de avion), pentru promovarea 

unor viitoare resurse proprii suplimentare 

ale Uniunii; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Amendamentul  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 55 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

55. solicită ca o parte semnificativă a 

veniturilor provenite din licitațiile din 

cadrul ETS, începând cu faza 4 (2021), să 

fie considerată ca o nouă resursă proprie 

a UE; reamintește că această opțiune a 

fost discutată în cadrul HLGOR și este 

sugerată explicit de Comisie în 

Comunicarea sa din 14 februarie 2018 

intitulată „Un nou CFM, modern și 

capabil să asigure îndeplinirea 

obiectivelor prioritare ale Uniunii după 

anul 2020” (COM(2018)0098); solicită să 

se introducă, în paralel, un mecanism de 

ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 

de carbon, ca nouă resursă proprie la 

bugetul UE, care, de asemenea, să aibă ca 

efect asigurarea unor condiții de 

concurență echitabile în comerțul 

internațional și să reducă delocalizarea 

producției, internalizând totodată 

costurile schimbărilor climatice în prețul 

mărfurilor importate; 

eliminat 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Amendamentul  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 56 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

56. solicită Comisiei să aibă în vedere 

introducerea la nivel european a unei 

taxe pe materiale plastice și obiecte de 

unică folosință, pentru a încuraja 

utilizarea unor alternative mai 

sustenabile; 

eliminat 

Or. en 

 

 


