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9.9.2020 A9-0146/37

Amendamentul 37
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
în numele Grupului ID

Raport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Proiect de decizie
Considerentul 7

Proiectul Consiliului Amendamentul

7. Ca un prim pas, ar trebui introdusă o 
nouă categorie de resurse proprii bazată 
pe o contribuție națională calculată pe 
baza deșeurilor de ambalaje din plastic 
nereciclate. În concordanță cu strategia 
europeană pentru materialele plastice, 
bugetul Uniunii poate contribui la 
reducerea poluării cauzate de deșeurile de 
ambalaje din plastic. O resursă proprie 
bazată pe o contribuție națională 
proporțională cu cantitatea de deșeuri de 
ambalaje din plastic nereciclate din 
fiecare stat membru va constitui un 
stimulent pentru reducerea consumului 
de ambalaje din plastic de unică folosință, 
care va încuraja reciclarea și va stimula 
economia circulară. În același timp, 
statele membre vor fi libere să ia măsurile 
cele mai adecvate pentru realizarea 
obiectivelor respective, în conformitate cu 
principiul subsidiarității. Pentru a evita 
un impact regresiv excesiv asupra 
contribuțiilor naționale, ar trebui să se 
aplice un mecanism de ajustare cu o 
reducere anuală forfetară asupra 
contribuțiilor statelor membre cu un VNB 
pe cap de locuitor în 2017 sub media UE. 
Reducerea ar trebui să corespundă unei 
valori de 3,8 kg înmulțite cu populația din 
2017 a statelor membre în cauză.

Eliminat
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9.9.2020 A9-0146/38

Amendamentul 38
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
în numele Grupului ID

Raport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Proiect de decizie
Considerentul 8

Proiectul Consiliului Amendamentul

8. Consiliul European din 17-21 iulie 
2020 a menționat că, drept bază pentru 
resurse proprii suplimentare, Comisia va 
prezenta în primul semestru al anului 
2021 propuneri privind un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon și o taxă digitală, în vederea 
introducerii acestora cel târziu la 1 
ianuarie 2023. Consiliul European a 
invitat Comisia să prezinte o propunere 
revizuită privind sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisii, 
extinzându-l eventual la sectorul aviației 
și la cel maritim. Consiliul European a 
concluzionat că Uniunea, în cursul 
cadrului financiar multianual (CFM) 
pentru perioada 2021-2027, va acționa în 
direcția introducerii altor resurse proprii, 
care pot include o taxă pe tranzacțiile 
financiare.

Eliminat
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9.9.2020 A9-0146/39

Amendamentul 39
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman 
Haider, Gerolf Annemans
în numele Grupului ID

Raport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Proiect de decizie
Considerentul 12

Proiectul Consiliului Amendamentul

12. Integrarea Fondului European de 
Dezvoltare în bugetul Uniunii ar trebui să 
fie însoțită de o creștere a plafoanelor 
stabilite în decizia privind resursele 
proprii. Este necesar să se prevadă o marjă 
suficientă între plăți și plafonul resurselor 
proprii care să ofere certitudinea că 
Uniunea își poate îndeplini obligațiile 
financiare indiferent de împrejurări, chiar 
și în perioadele de criză economică.

12. Este necesar să se prevadă o marjă 
suficientă între plăți și plafonul resurselor 
proprii care să ofere certitudinea că 
Uniunea își poate îndeplini obligațiile 
financiare indiferent de împrejurări, chiar 
și în perioadele de criză economică.
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9.9.2020 A9-0146/40

Amendamentul 40
Marco Zanni, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman Haider, Gerolf 
Annemans
în numele Grupului ID

Raport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Proiect de decizie
Considerentul 13

Proiectul Consiliului Amendamentul

13. Ar trebui să se mențină o marjă 
suficientă în cadrul plafoanelor resurselor 
proprii, pentru ca Uniunea să își poată 
acoperi toate obligațiile financiare și 
datoriile contingente scadente în orice an 
dat. Cuantumul total al resurselor proprii 
alocate bugetului Uniunii pentru a acoperi 
creditele anuale de plată ar trebui să nu 
depășească 1,40 % din totalul VNB-urilor 
tuturor statelor membre. Cuantumul total 
al creditelor de angajament anuale ar 
trebui să nu depășească 1,46 % din totalul 
VNB-urilor tuturor statelor membre.

13. Ar trebui să se mențină o marjă 
suficientă în cadrul plafoanelor resurselor 
proprii, pentru ca Uniunea să își poată 
acoperi toate obligațiile financiare și 
datoriile contingente scadente în orice an 
dat. Cuantumul total al resurselor proprii 
alocate bugetului Uniunii pentru a acoperi 
creditele anuale de plată și angajament ar 
trebui să nu depășească 1,00 % din totalul 
VNB-urilor tuturor statelor membre.
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9.9.2020 A9-0146/41

Amendamentul 41
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
în numele Grupului ID

Raport A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Proiect de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Proiect de decizie
Considerentul 16

Proiectul Consiliului Amendamentul

16. Pentru a se suporta obligațiile care 
decurg din împrumutul preconizat de 
fonduri, este necesară o majorare 
excepțională și temporară a plafoanelor 
resurselor proprii. Prin urmare, în scopul 
exclusiv de a acoperi toate datoriile 
Uniunii care rezultă din împrumuturile 
sale pentru a face față consecințelor crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, 
sumele plafonului pentru creditele de 
plată și ale plafonului pentru creditele de 
angajament ar trebui să fie majorate cu 
0,6 puncte procentuale fiecare. 
Împuternicirea Comisiei pentru a 
împrumuta fonduri de pe piețele de 
capital, în numele Uniunii, exclusiv în 
scopul finanțării măsurilor de abordare a 
consecințelor crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, este strâns 
legată de majorarea plafonului resurselor 
proprii prevăzută în temeiul prezentei 
decizii și, în ultimă instanță, de 
funcționarea sistemului de resurse proprii 
ale Uniunii. În consecință, această 
împuternicire ar trebui inclusă în 
prezenta decizie. Având în vedere 
caracterul fără precedent al acestei 
operațiuni și cuantumul excepțional al 
acestor fonduri, este necesar să existe 
certitudine în ceea ce privește volumul 
global al datoriei Uniunii și 

Eliminat
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caracteristicile esențiale ale rambursării 
acesteia și să se pună în aplicare o 
strategie de împrumut diversificată.
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