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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. reamintește că Tratatul de la 

Lisabona a introdus noi dispoziții 

referitoare la punerea în aplicare a 

legislației privind resursele proprii, care 

oferă Consiliului posibilitatea de a adopta 

un regulament cu majoritate calificată după 

obținerea aprobării Parlamentului; regretă, 

cu toate acestea, că mai multe dispoziții de 

punere în aplicare, în special cele 

referitoare la calcularea resurselor bazate 

pe VNB, rămân încă în DRP; prin urmare, 

solicită o procedură de adoptare mai 

ușoară a DRP, care să fie adoptată prin 

procedura legislativă ordinară, ceea ce 

implică votul cu majoritate calificată în 

cadrul Consiliului și codecizia cu 

Parlamentul; reamintește că, în 

conformitate cu articolul 48 alineatul (7) 

din TUE, Consiliul European poate 

adopta o decizie care să permită actelor 

care nu intră sub incidența procedurii 

legislative ordinare să fie totuși prelucrate 

în conformitate cu procedura respectivă, 

care rămâne mult mai democratică și mai 

deschisă; solicită Consiliului European să 

inițieze fără întârziere un astfel de 

mecanism; 

7. reamintește că Tratatul de la 

Lisabona a introdus noi dispoziții 

referitoare la punerea în aplicare a 

legislației privind resursele proprii, care 

oferă Consiliului posibilitatea de a adopta 

un regulament cu majoritate calificată după 

obținerea aprobării Parlamentului; regretă, 

cu toate acestea, că mai multe dispoziții de 

punere în aplicare, în special cele 

referitoare la calcularea resurselor bazate 

pe VNB, rămân încă în DRP; 

Or. en 
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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; 

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; consideră că aceste 

resurse ar trebui să fie legate direct de 

linia specifică dedicată zonei euro în 

cadrul bugetului UE; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

65. în acest scop, cere să se constituie o 

rezervă specială pe partea de venituri a 

bugetului UE, care va fi treptat completată 

cu toate tipurile de alte venituri 

neprevăzute; consideră că această rezervă 

ar trebui să fie utilizată pentru a acoperi 

nevoile de plăți suplimentare, în special 

cele legate de mobilizarea marjei globale 

pentru angajamente sau de instrumentele 

speciale ale CFM; 

65. în acest scop, cere să se constituie o 

rezervă specială în bugetul UE, care va fi 

treptat completată cu toate tipurile de alte 

venituri neprevăzute și reportată în mod 

corespunzător pentru a oferi posibilități 

suplimentare de cheltuieli atunci când 

apar nevoi; consideră că această rezervă ar 

trebui alocată pentru instrumentele 

speciale ale CFM și ar trebui să prevadă o 
suplimentare a creditelor, atât în ceea ce 

privește angajamentele, cât și plățile, 

printr-o decizie a autorității bugetare; 

Or. en 

 

 


