
 

AM\1147888RO.docx  PE616.073v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

7.3.2018 A8-0041/23 

Amendamentul  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. este de părere că sarcina fiscală a 

noului regim fiscal ar trebui să fie plasată 

în principal pe cei care profită de sistemul 

actual de reglementare, punând accentul 

pe impozitele pe veniturile din capital 

(profiturile întreprinderilor), tranzacțiile 

financiare și taxa pe avere și consideră 

rata inițială de impozitare ca un prim pas 

către introducerea unui sistem de 

înregistrare a beneficiarilor reali și a 

proprietății; consideră, de asemenea, că 

sistemul fiscal ar trebui să depășească 

simpla armonizare a bazelor de 

impozitare, prin introducerea unei rate 

minime de impozitare efective în întreaga 

UE; 

Or. en 



 

AM\1147888RO.docx  PE616.073v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 

7.3.2018 A8-0041/24 

Amendamentul  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene 

2017/2053(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. consideră că introducerea de noi 

resurse proprii ar trebui să aibă un scop 

dublu, și anume, în primul rând, să 

conducă la o reducere substanțială (spre 

40 %) a ponderii contribuțiilor bazate pe 

VNB, generând, astfel, economii pentru 

bugetele statelor membre, iar în al doilea 

rând să permită finanțarea unui nivel mai 

ridicat al cheltuielilor UE în cadrul CFM 

post-2020, acoperind, de asemenea, golul 

lăsat de retragerea Regatului Unit; 

reamintește, în acest context, că noile 

resurse proprii nu își propun să mărească 

povara fiscală totală suportată de 

contribuabilii UE, care nu ar trebui să fie 

afectați de introducerea unor noi resurse 

proprii; 

22. consideră că introducerea de noi 

resurse proprii ar trebui să aibă un scop 

dublu, și anume, în primul rând, să facă 

sistemul de resurse proprii mai solidar și 

progresiv, prin inițierea unui proces de 

tranziție pentru a corecta contribuțiile 

naționale actuale, printre altele prin 

introducerea unor criterii de repartizare 

care să corecteze contribuțiile naționale 

pe baza venitului pe cap de locuitor, iar în 

al doilea rând să permită finanțarea unui 

nivel mai ridicat al cheltuielilor UE în 

cadrul CFM post-2020, acoperind, de 

asemenea, golul lăsat de retragerea 

Regatului Unit; reamintește, în acest 

context, că noile resurse proprii nu își 

propun să mărească povara fiscală totală 

suportată de contribuabilii UE din clasa de 

mijloc și cea muncitoare, care nu ar trebui 

să fie afectați de introducerea unor noi 

resurse proprii; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Amendamentul  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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; propune ca procentul 

de venituri din taxe vamale reținut de 

către statele membre pentru costurile de 

colectare să fie din nou stabilit la nivelul 

inițial de 10 %, pentru a compensa 

diminuarea acestei resurse proprii 

tradiționale în urma reducerilor tarifare 

semnificative convenite în cadrul OMC și 

prin marile acorduri comerciale bilaterale 

ale UE; 

Or. en 

 

 


