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22.7.2020 B9-0229/25

Amendamentul 25
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă profund că Consiliul 
European a subminat semnificativ 
eforturile Comisiei și ale Parlamentului 
de a sprijini statul de drept, drepturile 
fundamentale și democrația în cadrul 
CFM și al Instrumentului de redresare al 
Uniunii Europene Next Generation EU 
(NGEU). își reconfirmă solicitarea 
adresată colegiuitorului de a-și finaliza 
activitatea în legătură cu mecanismul 
propus de Comisie care urmărește 
protejarea bugetului UE dacă există o 
amenințare sistemică la adresa valorilor 
consacrate la articolul 2 din TUE și dacă 
interesele financiare ale Uniunii sunt în 
joc; subliniază că, pentru a fi eficace, 
acest mecanism ar trebui activat printr-o 
majoritate calificată inversă; subliniază 
că acest mecanism nu trebuie să afecteze 
obligația entităților guvernamentale sau a 
statelor membre de a face plăți 
beneficiarilor sau destinatarilor finali; 
subliniază că Regulamentul privind statul 
de drept va fi adoptat prin codecizie;

9. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la condiționalitatea anunțată a 
împrumuturilor și cheltuielilor legată de 
respectarea statului de drept de către 
statele membre, în măsura în care aceasta 
ar putea conferi altor state membre un 
drept de control asupra politicilor lor 
interne; își reafirmă atașamentul față de 
valorile democratice și față de 
suveranitatea guvernelor în desfășurarea 
politicilor lor naționale;
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22.7.2020 B9-0229/26

Amendamentul 26
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reiterează faptul că Parlamentul 
nu va aproba CFM fără un acord privind 
reforma sistemului de resurse proprii ale 
UE, inclusiv introducerea unui coș de noi 
resurse proprii până la sfârșitul CFM 
2021-2027, care ar trebui să urmărească 
să acopere cel puțin costurile aferente 
NGEU (suma principală și dobânzile) 
pentru a asigura credibilitatea și 
sustenabilitatea planului de rambursare 
al NGEU; subliniază că acest coș ar 
trebui să urmărească și reducerea cotei 
contribuțiilor bazate pe venitul național 
brut (VNB);

10. condamnă utilizarea de către UE, 
în scopul finanțării Mecanismului de 
redresare și reziliență, a resurselor proprii 
care nu există încă și al căror scop este de 
a compensa un deficit de venituri pentru 
statele membre; regretă, în special, 
alocarea veniturilor din viitorul mecanism 
de ajustare la frontieră al emisiilor de 
dioxid de carbon și din impozitul digital 
rambursării datoriilor în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, 
deoarece astfel de venituri fiscale au fost 
așteptate de mult timp de la bugetele 
statelor membre;
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22.7.2020 B9-0229/27

Amendamentul 27
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. respinge creșterea plafonului 
alocat resurselor proprii ale UE, stabilit în 
prezent la 1,4 % din VNB-ul tuturor 
statelor membre;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/28

Amendamentul 28
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. subliniază, prin urmare, că 
această reformă ar trebui să includă un 
coș de noi resurse proprii care trebuie să 
intre în bugetul Uniunii începând cu 1 
ianuarie 2021; subliniază că contribuția 
pentru materialele plastice reprezintă 
doar un prim pas parțial în direcția 
satisfacerii acestei așteptări a 
Parlamentului; intenționează să 
negocieze un calendar obligatoriu din 
punct de vedere juridic, care să fie 
aprobat de autoritatea bugetară, de 
introducere a unor noi resurse proprii 
suplimentare în cursul primei jumătăți a 
următorului CFM, cum ar fi sistemul UE 
de comercializare a certificatelor de emisii 
(și veniturile obținute în urma oricărei 
viitoare extinderi), mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, un impozit digital, taxa pe 
tranzacțiile financiare și baza fiscală 
consolidată comună a societăților; solicită 
ca revizuirea CFM la jumătatea perioadei 
să fie utilizată pentru a adăuga, dacă este 
necesar, resurse proprii suplimentare în a 
doua jumătate a CFM 2021-2027, pentru 
a garanta atingerea obiectivului până la 
sfârșitul CFM 2021-2027;

11. respinge crearea unor noi resurse 
proprii ale UE, de exemplu taxa pe 
deșeurile din plastic, care va duce, în cele 
din urmă, la o impozitare suplimentară a 
întreprinderilor și la creșterea presiunii 
fiscale asupra cetățenilor; subliniază că 
competența de a percepe impozite este un 
element central al suveranității statelor 
membre; subliniază faptul că nicio 
instituție a UE nu are dreptul de a percepe 
impozite de la contribuabilii naționali;
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22.7.2020 B9-0229/29

Amendamentul 29
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. respinge creșterea „temporară” cu 
0,6 puncte procentuale a valorilor 
plafoanelor resurselor proprii care pot fi 
menținute până la 31 decembrie 2058;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/30

Amendamentul 30
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. consideră că finanțarea Orizont 
Europa, a InvestEU, a dezvoltării rurale, 
a Fondului pentru o tranziție justă și a 
RescEU cu 30 de miliarde EUR din 
NGEU reprezintă o noutate în istoria UE, 
deoarece aceasta nu a contractat 
niciodată împrumuturi pentru a finanța 
cheltuielile bugetare tradiționale ale 
CFM;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/31

Amendamentul 31
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 14 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. condamnă agresiunile multiple ale 
Turciei asupra mai multor state membre; 
îndeamnă Comisia să oprească 
negocierile de aderare și să înceteze orice 
finanțare acordată Turciei;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/32

Amendamentul 32
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită ca, cel târziu până la 
sfârșitul anului 2024, să intre în vigoare o 
revizuire la jumătatea perioadei a CFM, 
obligatorie din punct de vedere juridic; 
subliniază că această revizuire trebuie să 
vizeze plafoanele pentru perioada 2025-
2027, redistribuirea creditelor neangajate 
și dezangajate ale NGEU, introducerea 
unor resurse proprii suplimentare și 
punerea în aplicare a obiectivelor privind 
clima și biodiversitatea;

17. regretă faptul că nu va exista o 
revizuire la jumătatea perioadei a CFM , 
ceea ce indică o lipsă de flexibilitate și 
dovedește că UE nu este în măsură și nu 
dorește să își reorienteze prioritățile în 
perioade dificile, cum ar fi urmările 
pandemiei de COVID-19; respinge 
insistența continuă privind integrarea 
aspectelor legate de climă, cu obiective 
dificile care trebuie atinse, în special după 
criza economică și socială;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/33

Amendamentul 33
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. respinge utilizarea MES în scopul 
stimulării economiei în urma crizei 
COVID-19;

Or. en



AM\1210651RO.docx PE655.408v01-00

RO Unită în diversitate RO

22.7.2020 B9-0229/34

Amendamentul 34
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. solicită să se asigure că reformele 
și investițiile Mecanismului de redresare 
și de reziliență (RRF) creează sinergii cu 
fondurile și obiectivele existente ale UE și 
prezintă o reală valoare adăugată 
europeană și obiective pe termen lung;

20. regretă întărirea legăturii dintre 
bugetul UE și semestrul european, care va 
conduce la un nou atac asupra 
suveranității statelor membre, 
transformând finanțarea UE într-un 
instrument de șantaj economic și politic; 
remarcă faptul că încheierea funcționării 
Cadrului temporar privind ajutoarele de 
stat (C (2020) 1863) în același timp cu 
reinstituirea normelor fiscale ale UE și 
introducerea noilor măsuri solicitate în 
cadrul GNU ar putea submina capacitatea 
unor state membre de a lua toate măsurile 
considerate necesare la nivel național 
pentru a depăși efectele socioeconomice 
ale crizei; solicită, în acest context, să fie 
slăbit controlul pe care Comisia îl exercită 
în ceea ce privește politicile economice ale 
statelor membre pentru a restabili pe 
deplin suveranitatea fiscală, bugetară și 
monetară a statelor membre;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/35

Amendamentul 35
Marco Zanni, Hélène Laporte, Jérôme Rivière, Jörg Meuthen, Gunnar Beck, Marcel 
de Graaff, Roman Haider
în numele Grupului ID

Propunere de rezoluție B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește că prefinanțarea 
pentru Mecanismul de redresare și 
reziliență (10 %) va fi plătită abia în 2021; 
consideră că niciuna dintre măsurile luate 
la nivelul UE nu poate oferi fondurile 
necesare pentru o stimulare eficientă sau 
pentru repararea daunelor economice și 
sociale cauzate de pandemia de COVID-
19; regretă utilizarea crizei COVID-19 ca 
pretext pentru a realiza o integrare tot mai 
strânsă a zonei euro și pentru a se 
accelera în direcția unei „uniuni din ce în 
ce mai strânse” (și anume, un superstat 
european centralizat), fără niciun control 
democratic;

Or. en


