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Amendamentul 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 9 a (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

având în vedere proiectul de concluzii ale 
Consiliului European privind noul cadru 
financiar multianual, resursele proprii și 
planul de redresare, prezentate de 
Președintele Consiliului European, 
Charles Michel, la 10 iulie 2020;

Or. en

Amendamentul 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 9 b (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

având în vedere raportul final și 
recomandările Grupului la nivel înalt 
privind resursele proprii, publicat în 
decembrie 2016 și prezentat 
Parlamentului European și Consiliului în 
ianuarie 2017;

Or. en

Amendamentul 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 9 c (nouă)

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

având în vedere agravarea situației în 
ceea ce privește previziunile referitoare la 
veniturile pentru resursele proprii pe 
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2020, astfel cum sunt prezentate în 
proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020, 
care se așteaptă să se deterioreze din 
cauza recesiunii mai profunde așteptate 
pentru 2020 conform previziunilor 
economice din vara lui 2020 ale Comisiei;

Or. en

Amendamentul 28
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 311 al treilea paragraf ,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 311,

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 29
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Referirea 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere articolul 113 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene,

Or. en

Amendamentul 30
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii trebuie să asigure resurse 
adecvate pentru dezvoltarea armonioasă a 
politicilor Uniunii și să se supună unei 
discipline bugetare stricte. Stabilirea 
sistemului de resurse proprii poate și ar 
trebui, de asemenea, să participe, în cea 
mai mare măsură posibilă, la dezvoltarea 
politicilor Uniunii.

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 31
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii trebuie să asigure resurse adecvate 
pentru dezvoltarea armonioasă a politicilor 
Uniunii și să se supună unei discipline 
bugetare stricte. Stabilirea sistemului de 
resurse proprii poate și ar trebui, de 
asemenea, să participe, în cea mai mare 
măsură posibilă, la dezvoltarea politicilor 
Uniunii.

(1) Sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii trebuie să asigure resurse adecvate 
pentru dezvoltarea armonioasă a politicilor 
Uniunii și să se supună unei discipline 
bugetare stricte. Stabilirea sistemului de 
resurse proprii poate și ar trebui, de 
asemenea, să participe, în cea mai mare 
măsură posibilă, la dezvoltarea politicilor 
Uniunii și ar trebui să reflecte fluctuațiile 
din ciclurile economice ale statelor 
membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 32
Mario Furore, Tiziana Beghin

Propunere de decizie
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Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii trebuie să asigure resurse adecvate 
pentru dezvoltarea armonioasă a politicilor 
Uniunii și să se supună unei discipline 
bugetare stricte. Stabilirea sistemului de 
resurse proprii poate și ar trebui, de 
asemenea, să participe, în cea mai mare 
măsură posibilă, la dezvoltarea politicilor 
Uniunii.

(1) Sistemul de resurse proprii ale 
Uniunii trebuie să asigure resurse adecvate 
pentru dezvoltarea armonioasă a politicilor 
Uniunii și ar trebui să se ghideze după 
principiul consacrat de tratate, și anume 
să finanțeze bugetul Uniunii. Sistemul de 
resurse proprii trebuie să contribuie în 
primul rând la dezvoltarea politicilor 
Uniunii.

Or. it

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 33
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Totodată, decizia privind sistemul 
de resurse proprii oferă temeiul juridic 
pentru a-i permite Comisiei să împrumute 
fonduri de pe piețele de capital pentru a 
finanța cheltuielile în cadrul pachetului 
de redresare „Next Generation EU”. 
Costurile generate de rambursarea 
principalului și de plata dobânzii trebuie 
refinanțate peste plafoanele din CFM și 
trebuie acoperite în întregime prin 
majorarea extraordinară și temporară a 
plafoanelor resurselor proprii 
(articolul 3c) într-un interval de timp 
predefinit, în funcție de scadențele 
obligațiunilor emise și de strategia de 
rambursare a datoriilor. Aceste costuri nu 
trebuie să determine creșterea 
contribuțiilor naționale. Prin urmare, 
aceste costuri ar trebui să fie acoperite în 
totalitate din veniturile obținute din noi 
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resurse proprii veritabile. Toate sumele 
generate de aceste noi resurse proprii, 
peste cuantumurile necesare pentru 
acoperirea obligațiilor de rambursare 
într-un exercițiu dat, ar trebui să intre la 
bugetul Uniunii ca venituri generale. 
După încheierea planului de rambursare, 
toate resursele proprii noi ar trebui să 
finanțeze în continuare bugetul Uniunii 
sub formă de venituri generale.

Or. en

Amendamentul 34
Siegfried Mureșan

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Totodată, decizia privind sistemul 
de resurse proprii oferă temeiul juridic 
pentru a-i permite Comisiei să împrumute 
fonduri de pe piețele de capital pentru a 
finanța cheltuielile în cadrul 
instrumentului Uniunii Europene pentru 
redresare. Costurile generate de 
rambursarea principalului și de plata 
dobânzii trebuie refinanțate de la bugetul 
Uniunii într-un interval de timp 
predefinit, în funcție de scadențele 
obligațiunilor emise și de strategia de 
rambursare a datoriilor. Aceste costuri nu 
ar trebui să conducă la o reducere 
nejustificată a fondurilor programului 
sau a instrumentelor de investiții 
prevăzute în cadrul financiar multianual, 
și nici la creșteri bruște ale contribuțiilor 
naționale. Prin urmare, aceste costuri ar 
trebui să fie acoperite din veniturile 
obținute din resurse proprii noi veritabile. 
Toate sumele generate de aceste noi 
resurse proprii peste cuantumurile 
necesare pentru acoperirea obligațiilor de 
rambursare ar trebui să conducă la 
majorarea bugetului Uniunii. După 
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încheierea planului de rambursare, toate 
resursele proprii noi ar trebui să finanțeze 
în continuare bugetul Uniunii sub formă 
de venituri generale.

Or. en

Amendamentul 35
Roberts Zīle

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Totodată, decizia privind sistemul 
de resurse proprii oferă temeiul juridic 
pentru a-i permite Comisiei să împrumute 
fonduri de pe piețele de capital pentru a 
finanța cheltuielile în cadrul pachetului 
de redresare „Next Generation EU”. 
Costurile generate de rambursarea 
principalului și de plata dobânzii trebuie 
refinanțate de la bugetul Uniunii într-un 
interval de timp predefinit, în funcție de 
scadențele obligațiunilor emise și de 
strategia de rambursare a datoriilor. 
Aceste costuri nu ar trebui să conducă la 
o reducere nejustificată a fondurilor 
programului sau a instrumentelor de 
investiții prevăzute în cadrul financiar 
multianual, și nici la creșteri bruște ale 
contribuțiilor naționale. Prin urmare, 
aceste costuri ar trebui să fie acoperite din 
veniturile obținute din resurse proprii noi.

Or. en

Justificare

Resursele proprii noi pot contribui la finanțarea costurilor legate de principal și dobânzi din 
cadrul rambursărilor, pentru a se evita reducerea nejustificată a cheltuielilor de program sau 
a investițiilor din cadrul financiar multianual. De asemenea, resursele proprii noi ar putea 
avea ca efect evitarea creșterii bruște a contribuțiilor bazate pe VNB, o resursă proprie 
veritabilă, echitabilă și, prin definiție, suficientă.
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Amendamentul 36
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Noile categorii de resurse proprii 
ar trebui introduse începând cu 2021, 
pentru ca veniturile rezultate să fie 
disponibile pentru plata dobânzilor și a 
rambursărilor și să contribuie la 
dezvoltarea politicilor și programelor 
Uniunii. Veniturile din aceste resurse 
proprii ar trebui să fie suficiente pentru a 
acoperi cel puțin costurile rambursării 
principalului și ale dobânzii, precum și 
alte costuri conexe în integralitatea lor. 
Resursele proprii noi ar trebui să fie 
aliniate la obiectivele de politică ale 
Uniunii și să sprijine Pilonul european al 
drepturilor sociale, Pactul verde 
european, obiectivele de dezvoltare 
durabilă și obiectivul Acordului de la 
Paris, precum și funcționarea pieței unice 
și eforturile de îmbunătățire a eficacității 
impozitării societăților.

Or. en

Amendamentul 37
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La articolul 311 din TFUE se 
prevede că, fără a aduce atingere altor 
venituri, bugetul este finanțat integral din 
resurse proprii.

Or. en
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Amendamentul 38
Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Sumele necesare pentru a se evita 
o criză economică, socială și ecologică de 
proporții catastrofale sunt considerabile. 
Încă înainte de criză, la 14 ianuarie 2020, 
Comisia Europeană a declarat că Pactul 
verde impune eliminarea unui deficit de 
investiții estimat la cel puțin 260-
500 de miliarde EUR pe an în următorii 
10 ani. În mai 2020, Comisia a apreciat 
că investițiile necesare pentru realizarea 
tranziției verzi și a transformării digitale 
se ridică la cel puțin 595 de miliarde EUR 
pe an. Aceste resurse, necesare pentru 
continuarea principalelor politici ale UE, 
vor stimula productivitatea și inovarea și 
vor crea peste 5 milioane de locuri de 
muncă în toate țările UE, mult necesare 
pentru depășirea acestei crize. De 
asemenea, pe lângă această sumă, 
Comisia estimează că în domeniul 
infrastructurii sociale sunt necesare 
investiții suplimentare de cel puțin 
192 de miliarde EUR pe an, pentru 
redresarea în urma crizei de COVID-19 și 
a urmărilor sociale dramatice generate de 
aceasta. Pentru realizarea acestor 
investiții considerabile și pentru a se evita 
o criză economică, socială și ecologică 
profundă, trebuie incluse venituri 
considerabile din noile resurse proprii.

Or. en

Justificare

Mai mulți lideri europeni, inclusiv Președinta von der Leyen și Prim- ministrul Sanchez, au 
solicitat un „Plan Marshall european”. Pe termen scurt, un plan de redresare pe măsura 
crizei actuale poate fi finanțat prin datorii, iar noi salutăm propunerea Comisiei Europene de 
a mobiliza 750 de miliarde EUR pentru planul „Next Generation EU”. Însă unele țări nu 
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susțin acest plan, deoarece nu doresc să fie obligate să ramburseze aceste datorii comune. De 
aceea, sunt necesare resurse proprii noi mai mult ca niciodată.

Amendamentul 39
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Noile categorii de resurse proprii 
ar trebui introduse în timp util, pentru ca 
veniturile rezultate să fie disponibile 
pentru plata dobânzilor și a 
rambursărilor. Veniturile din aceste 
resurse proprii ar trebui să fie suficiente 
pentru a acoperi integral costurile 
rambursării principalului și ale dobânzii, 
precum și alte costuri conexe în 
integralitatea lor, și pentru a reduce 
resursele proprii bazate pe VNB până la 
40 % înainte de expirarea CFM 2021-
2027. Noile resurse proprii ar trebui să fie 
aliniate la obiectivele de politică ale 
Uniunii și să sprijine Pactul verde 
european, precum și funcționarea pieței 
unice și eforturile de îmbunătățire a 
eficacității impozitării societăților. În 
raportul său intermediar privind resursele 
proprii din CFM, din noiembrie 2018, 
Parlamentul European a aprobat deja un 
eventual coș de noi resurse proprii cu 
astfel de caracteristici, care ar trebui 
extins la alte opțiuni precum o taxă 
paneuropeană pe kerosen.

Or. en

Amendamentul 40
Elisabetta Gualmini

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Noile categorii de resurse proprii 
ar trebui introduse în timp util, astfel 
încât veniturile rezultate să fie disponibile 
pentru plata dobânzilor și a 
rambursărilor. Veniturile din aceste 
resurse proprii ar trebui să fie suficiente 
pentru a acoperi cel puțin costurile 
rambursării principalului și ale dobânzii, 
precum și alte costuri conexe în 
integralitatea lor. Noile resurse proprii ar 
trebui să fie aliniate la obiectivele de 
politică ale Uniunii și să sprijine Pactul 
verde european, precum și funcționarea 
unei piețe unice mai juste și eforturile de 
îmbunătățire a eficacității impozitării 
societăților, ar trebui să accentueze 
echitatea impozitărilor și să crească 
reziliența UE în combaterea fraudelor și a 
evitării obligațiilor fiscale, acestea fiind 
priorități politice ale UE. În raportul său 
intermediar privind resursele proprii din 
CFM, din noiembrie 2018, Parlamentul 
European a aprobat deja un eventual coș 
de noi resurse proprii care prezintă astfel 
de caracteristici.

Or. en

Amendamentul 41
Roberts Zīle

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Noile categorii de resurse proprii 
ar trebui introduse în timp util, astfel 
încât veniturile rezultate să fie disponibile 
pentru plata dobânzilor și a 
rambursărilor. Veniturile din aceste 
resurse proprii ar trebui să acopere 
parțial costurile rambursării principalului 
și ale dobânzii, precum și alte costuri 
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conexe. În acest sens, în raportul său 
intermediar privind resursele proprii din 
CFM, din noiembrie 2018, Parlamentul 
European a aprobat deja o listă de 
posibile resurse proprii noi.

Or. en

Amendamentul 42
Siegfried Mureșan

Propunere de decizie
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Reforma sistemului UE de resurse 
proprii oferă oportunitatea de a întări 
combaterea fraudelor fiscale, a evaziunii 
fiscale și a evitării sarcinilor fiscale. 
Realizarea în practică a unui nou coș de 
resurse proprii este esențială pentru 
introducerea în UE a unor sisteme fiscale 
mai juste și moderne.

Or. en

Amendamentul 43
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Avem într-adevăr motive să ne 
întrebăm de ce se propune un coeficient 
uniform de 0,30 % pentru toate statele 
membre, cu excepția Germaniei, a Țărilor 
de Jos și a Suediei, care beneficiază de un 
coeficient de apel redus de 0,15 %.

Or. fr
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Amendamentul 44
Eero Heinäluoma

Propunere de decizie
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În iunie 2017, Comisia a adoptat 
Documentul de reflecție privind viitorul 
finanțelor UE18. În cadrul acestuia, 
Comisia propune o serie de opțiuni care 
corelează într-un mod mai vizibil resursele 
proprii cu politicile Uniunii, în special cu 
piața unică și cu creșterea durabilă. 
Conform documentului menționat mai sus, 
la introducerea unor noi resurse proprii este 
necesar să se acorde atenție transparenței, 
simplității, stabilității și coerenței acestora 
cu obiectivele de politică ale Uniunii, 
impactului lor asupra competitivității și a 
creșterii durabile, precum și repartizării lor 
echitabile între statele membre.

(3) În iunie 2017, Comisia a adoptat 
Documentul de reflecție privind viitorul 
finanțelor UE18. În cadrul acestuia, 
Comisia propune o serie de opțiuni care 
corelează într-un mod mai vizibil resursele 
proprii cu politicile Uniunii, în special cu 
piața unică și cu creșterea durabilă. 
Conform documentului menționat mai sus, 
la introducerea unor noi resurse proprii este 
necesar să se acorde atenție transparenței, 
simplității, stabilității și coerenței acestora 
cu obiectivele de politică ale Uniunii, 
impactului lor asupra competitivității și a 
creșterii durabile, precum și repartizării lor 
echitabile între statele membre. Echitatea 
și dreptatea sunt principii importante și 
condiții necesare pentru sistemul de 
resurse proprii al UE. Comisia ar trebui 
să prezinte o evaluare a impactului 
amănunțită, în care să aprecieze impactul 
fiecărei resurse noi propuse asupra 
competitivității UE și asupra statelor 
membre, pentru a garanta că același tip 
de contribuabili suportă același efect peste 
tot în UE.

_________________ _________________
18 COM(2017) 358 final din 28 iunie 2017. 18 COM(2017) 358 final din 28 iunie 2017.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 45
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În iunie 2017, Comisia a adoptat 
Documentul de reflecție privind viitorul 
finanțelor UE18. În cadrul acestuia, 
Comisia propune o serie de opțiuni care 
corelează într-un mod mai vizibil 
resursele proprii cu politicile Uniunii, în 
special cu piața unică și cu creșterea 
durabilă. Conform documentului 
menționat mai sus, la introducerea unor noi 
resurse proprii este necesar să se acorde 
atenție transparenței, simplității, stabilității 
și coerenței acestora cu obiectivele de 
politică ale Uniunii, impactului lor asupra 
competitivității și a creșterii durabile, 
precum și repartizării lor echitabile între 
statele membre.

(3) În iunie 2017, Comisia a adoptat 
Documentul de reflecție privind viitorul 
finanțelor UE18. Conform documentului 
menționat mai sus, la introducerea unor noi 
resurse proprii este necesar să se acorde 
atenție transparenței, simplității, stabilității 
și coerenței acestora cu obiectivele de 
politică ale Uniunii, impactului lor asupra 
competitivității și a creșterii durabile, 
precum și repartizării lor echitabile între 
statele membre.

_________________ _________________
18 COM(2017) 358 final din 28 iunie 2017. 18 COM(2017) 358 final din 28 iunie 2017.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 46
Mario Furore, Tiziana Beghin

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ar trebui explorate noi modalități 
de finanțare a bugetului european, astfel 
încât să se respecte articolul 311 din 
TFUE. Prin urmare, Comisia trebuie să 
insiste cu propunerile privind noile 
resurse proprii, în special cele legate de 
piața internă, menite să reducă progresiv 
contribuția directă a statelor membre, 
ușurând povara care apasă asupra 
bugetelor lor. În acest sens, consideră că 
Comisia ar trebui să se străduiască în 
continuare să instituie o taxă pe 
tranzacțiile financiare acceptabilă de toți 
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membrii Uniunii Europene, ca o 
potențială bază pentru o nouă resursă 
proprie la bugetul UE.

Or. it

Amendamentul 47
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) De asemenea, documentul 
Comisiei cerea să se elimine, din motive 
de echitate între statele membre, corecțiile 
în favoarea anumitor țări care nu se mai 
justifică în prezent.

Or. fr

Amendamentul 48
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Tratatul de la Lisabona a introdus 
modificări ale dispozițiilor referitoare la 
sistemul de resurse proprii care permit 
reducerea numărului de resurse existente 
și crearea de noi resurse proprii.

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 49
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou
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Propunere de decizie
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În scopul stabilirii unei viziuni pe 
termen lung a viitorului finanțelor UE, 
valorificând oportunitatea oferită de 
conferința privind viitorul Europei pentru 
a dezbate integrarea într-o mai mare 
măsură a politicilor fiscale ale UE, 
trebuie revizuite tratatele, vizând în 
special articolul 311 din TFUE, astfel 
încât apropiata decizie privind resursele 
proprii să fie adoptată prin procedura 
legislativă ordinară.

Or. en

Amendamentul 50
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Această reformă este necesară 
pentru a apropia resursele proprii de baza 
reală de calcul a TVA și pentru a 
simplifica considerabil calculele, ceea ce 
va duce la o mai mare transparență și la o 
mai mare responsabilizare.

Or. fr

Amendamentul 51
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine eliminat
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instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a 
reflecta mai bine rolul bugetului Uniunii 
în funcționarea pieței unice, pentru a 
sprijini mai bine realizarea obiectivelor 
urmărite de politicile Uniunii și pentru a 
reduce contribuțiile statelor membre 
bazate pe venitul național brut la bugetul 
anual al Uniunii, ar trebui să se introducă 
noi categorii de resurse proprii bazate pe 
baza fiscală consolidată comună a 
societăților, pe veniturile naționale 
provenite din sistemul Uniunii Europene 
de comercializare a certificatelor de emisii 
și pe o contribuție națională calculată pe 
baza deșeurilor de ambalaje din plastic 
care nu sunt reciclate.

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 52
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a 
reflecta mai bine rolul bugetului Uniunii 
în funcționarea pieței unice, pentru a 
sprijini mai bine realizarea obiectivelor 
urmărite de politicile Uniunii și pentru a 
reduce contribuțiile statelor membre 
bazate pe venitul național brut la bugetul 
anual al Uniunii, ar trebui să se introducă 
noi categorii de resurse proprii bazate pe 
baza fiscală consolidată comună a 
societăților, pe veniturile naționale 
provenite din sistemul Uniunii Europene 
de comercializare a certificatelor de emisii 
și pe o contribuție națională calculată pe 
baza deșeurilor de ambalaje din plastic 

eliminat
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care nu sunt reciclate.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 53
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate.

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, nu trebuie să fie introduse noi 
categorii de resurse proprii; respinge 
introducerea unei baze fiscale comune 
consolidate a societăților; respinge 
introducerea sistemului Uniunii Europene 
de comercializare a certificatelor de emisii; 
respinge contribuția națională calculată pe 
baza deșeurilor de ambalaje din plastic care 
nu sunt reciclate; reamintește că 
impozitarea ține exclusiv de competența 
statelor membre și că, pentru adoptarea 
unor dispoziții pentru armonizarea 
normelor statelor membre în materie de 
impozitare indirectă, este necesar votul 
unanim în Consiliu, în conformitate cu 
articolul 113 din TFUE.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 54
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Siegfried Mureșan

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate.

(6) Pentru a finanța costurile aferente 
rambursării principalului și dobânzii 
Instrumentului european de redresare, 
pentru a alinia mai bine instrumentele de 
finanțare ale Uniunii la prioritățile 
politicilor sale, pentru a reflecta mai bine 
rolul bugetului Uniunii în funcționarea 
pieței unice, pentru a sprijini mai bine 
realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate. În plus, ar trebui introduse 
în acest scop noi resurse proprii bazate pe 
un mecanism de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon, pe un 
impozit pe serviciile digitale și pe o taxă 
pe tranzacțiile financiare, de îndată ce 
sunt satisfăcute condițiile juridice 
necesare. Comisia ar trebui să vină, cât 
mai curând posibil, cu propunerile 
legislative necesare pentru resursele 
proprii menționate și pentru alte posibile 
resurse proprii noi, care să sprijine Pactul 
verde european, precum și funcționarea 
pieței unice și eforturile de îmbunătățire a 
eficacității impozitării societăților.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)
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Amendamentul 55
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate.

(6) Pentru a finanța costurile aferente 
rambursării principalului și dobânzii 
Instrumentului european de redresare, 
pentru a alinia mai bine instrumentele de 
finanțare ale Uniunii la prioritățile 
politicilor sale, pentru a reflecta mai bine 
rolul bugetului Uniunii în funcționarea 
unei piețe unice mai echitabile, pentru a 
sprijini mai bine realizarea obiectivelor 
urmărite de politicile Uniunii, cum ar fi 
Pactul verde și transformarea digitală, și 
pentru a reduce contribuțiile statelor 
membre bazate pe venitul național brut la 
bugetul anual al Uniunii, ar trebui să se 
introducă noi categorii de resurse proprii 
bazate pe baza fiscală consolidată comună 
a societăților, pe veniturile naționale 
provenite din sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate. În plus, ar trebui introduse 
în acest scop, de îndată ce sunt satisfăcute 
condițiile juridice respective, noi resurse 
proprii bazate pe un mecanism de ajustare 
la frontieră a emisiilor de dioxid de 
carbon, un impozit pe serviciile digitale, o 
taxă pe tranzacțiile financiare, 
implementată conform unui sistem 
aprobat de toate statele membre, un 
impozit european pe avuția netă, o taxă pe 
piața unică și veniturile generate de 
profiturile Băncii centrale Europene.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 56
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David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate.

(6) Pentru a finanța integral costurile 
aferente rambursării principalului și 
dobânzii Instrumentului european de 
redresare, pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce până 
la 40 % contribuțiile statelor membre 
bazate pe venitul național brut la bugetul 
anual al Uniunii, trebuie să se introducă 
noi categorii de resurse proprii bazate pe 
baza fiscală consolidată comună a 
societăților, pe veniturile naționale 
provenite din sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate. În plus, ar trebui introduse 
în acest scop, cât mai curând posibil, noi 
resurse proprii bazate pe un mecanism de 
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid 
de carbon, pe taxa pe tranzacțiile 
financiare și pe o taxă paneuropeană pe 
kerosen, de îndată ce sunt satisfăcute 
condițiile juridice necesare.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 57
Olivier Chastel

Propunere de decizie
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate.

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe 
(1) baza consolidată comună de impozitare 
a societăților pentru a stabili o legătură 
directă între finanțarea bugetului UE și 
avantajele de care beneficiază 
întreprinderile active pe piața unică, 
(2) pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de 
emisii,sistem legat direct de funcționarea 
pieței unice, și (3) pe o contribuție 
națională calculată pe baza deșeurilor de 
ambalaje din plastic care nu sunt reciclate, 
încurajând tranziția UE către o economie 
circulară.

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 58
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite 

(6) Pentru a finanța costurile aferente 
rambursării principalului și dobânzii 
Instrumentului european de redresare, 
pentru a alinia mai bine instrumentele de 
finanțare ale Uniunii la prioritățile 
politicilor sale, pentru a reflecta mai bine 
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de politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate.

rolul bugetului Uniunii în funcționarea 
pieței unice, pentru a majora finanțarea 
politicilor și programelor Uniunii și 
pentru a sprijini mai bine realizarea 
obiectivelor acestora și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 59
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 

(6) Pentru a alinia mai bine 
instrumentele de finanțare ale Uniunii la 
prioritățile politicilor sale, pentru a reflecta 
mai bine rolul bugetului Uniunii în 
funcționarea pieței unice, pentru a sprijini 
mai bine realizarea obiectivelor urmărite de 
politicile Uniunii și pentru a reduce 
contribuțiile statelor membre bazate pe 
venitul național brut la bugetul anual al 
Uniunii, ar trebui să se introducă noi 
categorii de resurse proprii bazate pe baza 
fiscală consolidată comună a societăților, 
pe veniturile naționale provenite din 
sistemul Uniunii Europene de 
comercializare a certificatelor de emisii și 
pe o contribuție națională calculată pe baza 
deșeurilor de ambalaje din plastic care nu 
sunt reciclate. Resursele proprii ale UE 



AM\1210502RO.docx 25/83 PE655.682v01-00

RO

sunt reciclate. trebuie scoase în evidență ca o opțiune 
importantă pentru finanțarea adecvată a 
CFM.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 60
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Introducerea unui coș de noi 
resurse proprii autentice va reduce 
contribuțiile statelor membre la bugetul 
anual al Uniunii bazate pe venitul 
național brut, ceea ce va pune capăt 
proceselor ce se soldează cu perdanți și 
câștigători și „rentabilității echitabile” și 
va face bugetul UE mai eficient, mai 
eficace și mai transparent, deoarece sunt 
vizate domenii care constituie o prioritate 
pentru UE și în care fondurile colectate și 
cheltuite la nivelul UE generează bunuri 
publice mai multe și mai bune comparativ 
cu fondurile publice cheltuite la nivel 
național.

Or. en

Amendamentul 61
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia trebuie să cadă de acord, prin 
intermediul unui acord interinstituțional 
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cu putere juridică, cu privire la un 
calendar de punere în aplicare, înainte de 
2028, a resurselor proprii care au fost 
deja propuse și a altora suplimentare. 
Prin acest acord trebuie să se asigure 
faptul că resursele proprii noi trebuie să 
reprezinte, până în 2028, cel puțin 30 % 
din bugetul anual și faptul că Comisia 
înaintează propuneri legislative în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 62
Esther de Lange, Peter Liese

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia ar trebui să evalueze 
introducerea unui mecanism de ajustare 
la frontieră a emisiilor de carbon, ca o 
resursă nouă pentru bugetul Uniunii, în 
concordanță deplină cu normele OMC. 
Această resursă nouă trebuie să 
contribuie la reducerea riscului de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon și 
să asigure condiții de concurență 
echitabile în comerțul internațional.

Or. en

Amendamentul 63
Olivier Chastel

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) subliniază că introducerea de noi 
categorii de resurse proprii respectă pe 



AM\1210502RO.docx 27/83 PE655.682v01-00

RO

deplin suveranitatea fiscală națională.

Or. fr

Amendamentul 64
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță

Propunere de decizie
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Veniturile generate de sistemul 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii și de contribuția 
bazată pe ambalajele de plastic trebuie 
introduse ca resurse proprii noi înainte de 
1 ianuarie 2021.
Veniturile generate de serviciile digitale și 
de baza fiscală consolidată comună a 
societăților trebuie introduse ca resurse 
proprii noi înainte de 1 ianuarie 2022, 
Comisia urmând să vină cu propuneri 
pertinente sau necesare până la 30 iunie 
2021.
Veniturile generate de mecanismul de 
ajustare la frontieră a emisiilor de carbon 
trebuie introduse ca resurse proprii noi 
înainte de 31 decembrie 2022, Comisia 
urmând să vină cu propuneri pertinente 
sau necesare până la 30 iunie 2021.
Veniturile generate de taxa pe tranzacțiile 
financiare trebuie introduse ca resurse 
proprii noi înainte de 1 ianuarie 2024, 
Comisia urmând să vină cu propuneri 
pertinente sau necesare până la 30 iunie 
2022.

Or. en

Amendamentul 65
Elisabetta Gualmini
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Propunere de decizie
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Așadar, pentru a asigura 
fiabilitatea bugetului UE și continuitatea 
politicilor UE, coșul UE al resurselor 
proprii autentice va conține surse de venit 
mai stabile, care sunt generate de 
funcționarea pieței interne, și nu numai 
surse generate de politicile de mediu, care 
urmează să se reducă și, eventual, să 
dispară odată cu înlocuirea de către 
contribuabilii UE a practicilor 
tradiționale cu alternative sustenabile.

Or. en

Amendamentul 66
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Piața unică europeană prezintă 
avantaje deosebite pentru societățile care 
își desfășoară activitatea în mai multe 
state membre. Cu toate acestea, 
eterogenitatea sistemelor fiscale din 
Uniune creează un avantaj necuvenit 
pentru societățile care se pot sustrage de 
la plata impozitului pe profit în țările în 
care creează valoare. Prin propunerile19 
sale privind o bază fiscală comună a 
societăților și, respectiv, o bază fiscală 
consolidată comună a societăților, 
prezentate în 2016, Comisia urmărește să 
pună capăt acestei nedreptăți, restabilind 
condiții de concurență echitabile. Resursa 
proprie ar trebui să constea în aplicarea 
unui coeficient de apel părții din 
profiturile impozabile atribuite fiecărui 
stat membru în temeiul normelor Uniunii 
privind baza fiscală consolidată comună a 

eliminat
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societăților. Resursa proprie ar trebui să 
se aplice numai entităților pentru care 
normele Uniunii privind baza fiscală 
consolidată comună a societăților sunt 
obligatorii.
_________________
19 COM (2016) 683 din 25.10.2016.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 67
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Piața unică europeană prezintă 
avantaje deosebite pentru societățile care 
își desfășoară activitatea în mai multe state 
membre. Cu toate acestea, eterogenitatea 
sistemelor fiscale din Uniune creează un 
avantaj necuvenit pentru societățile care se 
pot sustrage de la plata impozitului pe 
profit în țările în care creează valoare. Prin 
propunerile sale19 privind o bază fiscală 
comună a societăților și, respectiv, o bază 
fiscală consolidată comună a societăților, 
prezentate în 2016, Comisia urmărește să 
pună capăt acestei nedreptăți, restabilind 
condiții de concurență echitabile. Resursa 
proprie ar trebui să constea în aplicarea 
unui coeficient de apel părții din 
profiturile impozabile atribuite fiecărui 
stat membru în temeiul normelor Uniunii 
privind baza fiscală consolidată comună a 
societăților. Resursa proprie ar trebui să 
se aplice numai entităților pentru care 
normele Uniunii privind baza fiscală 
consolidată comună a societăților sunt 
obligatorii.

(7) Piața unică europeană prezintă 
avantaje deosebite pentru societățile care 
își desfășoară activitatea în mai multe state 
membre. Cu toate acestea, eterogenitatea 
sistemelor fiscale din Uniune creează un 
avantaj necuvenit pentru societățile care se 
pot sustrage de la plata impozitului pe 
profit în țările în care creează valoare.

_________________
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19 COM (2016) 683 din 25.10.2016.

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 68
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Piața unică europeană prezintă 
avantaje deosebite pentru societățile care 
își desfășoară activitatea în mai multe state 
membre. Cu toate acestea, eterogenitatea 
sistemelor fiscale din Uniune creează un 
avantaj necuvenit pentru societățile care 
se pot sustrage de la plata impozitului pe 
profit în țările în care creează valoare. 
Prin propunerile19 sale privind o bază 
fiscală comună a societăților și, respectiv, 
o bază fiscală consolidată comună a 
societăților, prezentate în 2016, Comisia 
urmărește să pună capăt acestei 
nedreptăți, restabilind condiții de 
concurență echitabile. Resursa proprie ar 
trebui să constea în aplicarea unui 
coeficient de apel părții din profiturile 
impozabile atribuite fiecărui stat membru 
în temeiul normelor Uniunii privind baza 
fiscală consolidată comună a societăților. 
Resursa proprie ar trebui să se aplice 
numai entităților pentru care normele 
Uniunii privind baza fiscală consolidată 
comună a societăților sunt obligatorii.

(7) Piața unică europeană prezintă 
avantaje deosebite pentru societățile care 
își desfășoară activitatea în mai multe state 
membre. Eterogenitatea sistemelor fiscale 
din Uniune determină statele membre să 
nu impoziteze excesiv întreprinderile și 
cetățenii și să garanteze o înaltă calitate a 
serviciilor publice în schimbul veniturilor 
fiscale.

_________________

19 COM (2016) 683 din 25.10.2016.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)
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Amendamentul 69
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere caracterul armonizat al sistemului 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și 
finanțarea acordată de Uniune pentru a 
stimula eforturile depuse de statele 
membre pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și pentru adaptarea la acestea, 
este cazul să se introducă o nouă resursă 
proprie pentru bugetul UE în acest 
context. Această resursă proprie ar trebui 
să se bazeze pe certificatele care urmează 
să fie scoase la licitație de statele membre, 
inclusiv pe alocările tranzitorii cu titlu 
gratuit pentru sectorul energetic. Pentru a 
se ține seama de dispozițiile specifice 
prevăzute pentru anumite state membre în 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului20, nici 
certificatele redistribuite din motive de 
solidaritate, dezvoltare și interconectare, 
nici certificatele destinate Fondului 
pentru inovare și Fondului pentru 
modernizare nu ar trebui să fie luate în 
calcul la stabilirea contribuției la 
resursele proprii.

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere fluctuațiile neprevăzute ale 
prețurilor, mai ales începând cu 2013 și 
până în prezent, sistemul EU ETS este 
prea puțin fiabil pentru a fi folosit ca o 
resursă proprie stabilă.

_________________

20Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
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sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 70
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere caracterul armonizat al sistemului 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și 
finanțarea acordată de Uniune pentru a 
stimula eforturile depuse de statele 
membre pentru atenuarea schimbărilor 
climatice și pentru adaptarea la acestea, 
este cazul să se introducă o nouă resursă 
proprie pentru bugetul UE în acest 
context. Această resursă proprie ar trebui 
să se bazeze pe certificatele care urmează 
să fie scoase la licitație de statele membre, 
inclusiv pe alocările tranzitorii cu titlu 
gratuit pentru sectorul energetic. Pentru a 
se ține seama de dispozițiile specifice 
prevăzute pentru anumite state membre în 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului20, nici 

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii.
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certificatele redistribuite din motive de 
solidaritate, dezvoltare și interconectare, 
nici certificatele destinate Fondului 
pentru inovare și Fondului pentru 
modernizare nu ar trebui să fie luate în 
calcul la stabilirea contribuției la 
resursele proprii.
_________________

20Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 71
Esther de Lange, Peter Liese

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere caracterul armonizat al sistemului 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și 
finanțarea acordată de Uniune pentru a 
stimula eforturile depuse de statele membre 
pentru atenuarea schimbărilor climatice și 

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere caracterul armonizat al sistemului 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și 
finanțarea acordată de Uniune pentru a 
stimula eforturile depuse de statele membre 
pentru atenuarea schimbărilor climatice și 
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pentru adaptarea la acestea, este cazul să se 
introducă o nouă resursă proprie pentru 
bugetul UE în acest context. Această 
resursă proprie ar trebui să se bazeze pe 
certificatele care urmează să fie scoase la 
licitație de statele membre, inclusiv pe 
alocările tranzitorii cu titlu gratuit pentru 
sectorul energetic. Pentru a se ține seama 
de dispozițiile specifice prevăzute pentru 
anumite state membre în Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului20, nici certificatele 
redistribuite din motive de solidaritate, 
dezvoltare și interconectare, nici 
certificatele destinate Fondului pentru 
inovare și Fondului pentru modernizare nu 
ar trebui să fie luate în calcul la stabilirea 
contribuției la resursele proprii.

pentru adaptarea la acestea, este cazul să se 
introducă o nouă resursă proprie pentru 
bugetul UE în acest context. Această 
resursă proprie ar trebui să se bazeze pe 
veniturile suplimentare generate de 
certificatele care urmează să fie scoase la 
licitație de statele membre, inclusiv pe 
alocările tranzitorii cu titlu gratuit pentru 
sectorul energetic. Pentru a se ține seama 
de dispozițiile specifice prevăzute pentru 
anumite state membre în Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, nici certificatele redistribuite 
din motive de solidaritate, dezvoltare și 
interconectare, nici certificatele destinate 
Fondului pentru inovare și Fondului pentru 
modernizare nu ar trebui să fie luate în 
calcul la stabilirea contribuției la resursele 
proprii. Această resursă proprie trebuie 
introdusă treptat, pentru a se evita 
exercitarea unei presiuni asupra 
bugetelor naționale destinate politicilor 
climatice și energetice [întrucât 50 % din 
venituri sunt prevăzute în acest scop în 
Directiva privind ETS 
(Directiva 2003/87/CE)] și trebuie să 
contribuie la proiectele Uniunii care sunt 
coerente cu obiectivele Uniunii din 
domeniile climei și energiei. Resursa 
proprie ce provine din veniturile din 
sistemul UE de comercializare a 
certificatelor de emisii ar trebui și ea 
definită astfel încât să includă eventualele 
venituri suplimentare rezultate din 
viitoarea extindere a domeniului de 
aplicare a Directivei privind ETS.

_________________

20Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 
25.10.2003, p. 32).

Or. en
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(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 72
Roberts Zīle

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere caracterul armonizat al sistemului 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și 
finanțarea acordată de Uniune pentru a 
stimula eforturile depuse de statele membre 
pentru atenuarea schimbărilor climatice și 
pentru adaptarea la acestea, este cazul să se 
introducă o nouă resursă proprie pentru 
bugetul UE în acest context. Această 
resursă proprie ar trebui să se bazeze pe 
certificatele care urmează să fie scoase la 
licitație de statele membre, inclusiv pe 
alocările tranzitorii cu titlu gratuit pentru 
sectorul energetic. Pentru a se ține seama 
de dispozițiile specifice prevăzute pentru 
anumite state membre în Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului20, nici certificatele redistribuite 
din motive de solidaritate, dezvoltare și 
interconectare, nici certificatele destinate 
Fondului pentru inovare și Fondului pentru 
modernizare nu ar trebui să fie luate în 
calcul la stabilirea contribuției la resursele 
proprii.

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere caracterul armonizat al sistemului 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și 
finanțarea acordată de Uniune pentru a 
stimula eforturile depuse de statele membre 
pentru atenuarea schimbărilor climatice și 
pentru adaptarea la acestea, este cazul să se 
introducă o nouă resursă proprie pentru 
bugetul UE în acest context. Această 
resursă proprie ar trebui să se bazeze pe 
certificatele care urmează să fie scoase la 
licitație de statele membre, inclusiv pe 
alocările tranzitorii cu titlu gratuit pentru 
sectorul energetic. Pentru a se ține seama 
de dispozițiile specifice prevăzute pentru 
anumite state membre în Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului20, nici certificatele redistribuite 
din motive de solidaritate, dezvoltare și 
interconectare, nici certificatele destinate 
Fondului pentru inovare și Fondului pentru 
modernizare nu ar trebui să fie luate în 
calcul la stabilirea contribuției la resursele 
proprii. Atrage atenția asupra faptului că 
extinderea domeniului de aplicare al 
Directivei privind ETS la noi sectoare sau 
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regiuni geografice poate să aducă 
prejudicii competitivității UE, dacă nu 
este realizată în mod coordonat la nivel 
mondial.

_________________ _________________
20Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

20Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 73
Mario Furore, Tiziana Beghin

Propunere de decizie
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere caracterul armonizat al sistemului 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și 
finanțarea acordată de Uniune pentru a 
stimula eforturile depuse de statele membre 
pentru atenuarea schimbărilor climatice și 
pentru adaptarea la acestea, este cazul să se 
introducă o nouă resursă proprie pentru 
bugetul UE în acest context. Această 
resursă proprie ar trebui să se bazeze pe 

(8) Uniunea consideră prioritară 
îndeplinirea obiectivului de reducere a 
emisiilor cu cel puțin 40 % între 1990 și 
2030, potrivit angajamentului asumat în 
cadrul Acordului de la Paris privind 
schimbările climatice. Sistemul Uniunii 
Europene de comercializare a certificatelor 
de emisii, unul dintre principalele 
instrumente instituite în scopul îndeplinirii 
acestui obiectiv, produce venituri prin 
licitarea certificatelor de emisii. Având în 
vedere caracterul armonizat al sistemului 
Uniunii Europene de comercializare a 
certificatelor de emisii, precum și 
finanțarea acordată de Uniune pentru a 
stimula eforturile depuse de statele membre 
pentru atenuarea schimbărilor climatice și 
pentru adaptarea la acestea, este cazul să se 
introducă o nouă resursă proprie pentru 
bugetul UE în acest context. Această 
resursă proprie ar trebui să se bazeze pe 
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certificatele care urmează să fie scoase la 
licitație de statele membre, inclusiv pe 
alocările tranzitorii cu titlu gratuit pentru 
sectorul energetic. Pentru a se ține seama 
de dispozițiile specifice prevăzute pentru 
anumite state membre în Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului20, nici certificatele redistribuite 
din motive de solidaritate, dezvoltare și 
interconectare, nici certificatele destinate 
Fondului pentru inovare și Fondului pentru 
modernizare nu ar trebui să fie luate în 
calcul la stabilirea contribuției la resursele 
proprii.

certificatele care urmează să fie scoase la 
licitație de statele membre, inclusiv pe 
alocările tranzitorii cu titlu gratuit pentru 
sectorul energetic și va trebui în același 
timp să stimuleze reducerea emisiilor, în 
acord cu propunerile din Pactul verde și 
acordurile de la Paris. Pentru a se ține 
seama de dispozițiile specifice prevăzute 
pentru anumite state membre în Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului20, nici certificatele redistribuite 
din motive de solidaritate, dezvoltare și 
interconectare, nici certificatele destinate 
Fondului pentru inovare și Fondului pentru 
modernizare nu ar trebui să fie luate în 
calcul la stabilirea contribuției la resursele 
proprii.

_________________ _________________
20 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32);

20 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32);

Or. it

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 74
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Ar trebui remarcat că 
sustenabilitatea acestui sistem depinde de 
prețul de piață al certificatelor EU ETS și 
de volumul anual al certificatelor de 
emisii scoase la licitație care urmează să 
se realizeze pe baza rezervei pentru 
stabilitatea pieței.
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Or. fr

Amendamentul 75
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În concordanță cu Strategia 
Uniunii privind 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.

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 76
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În concordanță cu Strategia 
Uniunii privind materialele plastice, 
bugetul Uniunii poate contribui la 
reducerea poluării cauzate de deșeurile de 
ambalaje din plastic. O resursă proprie 

(9) O resursă proprie bazată pe o 
contribuție națională proporțională cu 
cantitatea de deșeuri de ambalaje din 
plastic nereciclate din fiecare stat membru 
va duce la majorarea prețurilor pentru 



AM\1210502RO.docx 39/83 PE655.682v01-00

RO

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.

consumatori, fără a garanta reducerea 
consumului de ambalaje din plastic de 
unică folosință. Unele alternative, precum 
pungile din hârtie, ar putea, de asemenea, 
avea efecte catastrofale asupra mediului, 
cum ar fi despăduririle. Statele membre 
sunt în continuare libere să își stabilească 
propriile politici fiscale, în conformitate cu 
principiul subsidiarității.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 77
Esther de Lange, Peter Liese

Propunere de decizie
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În concordanță cu Strategia Uniunii 
privind 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.

(9) În concordanță cu Strategia Uniunii 
privind materialele plastice, bugetul 
Uniunii poate contribui la reducerea 
poluării cauzate de deșeurile de ambalaje 
din plastic și la realizarea obiectivelor 
privind reciclarea deșeurilor din 
ambalaje. 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, însă 
efectul acesteia nu ar trebui să afecteze 
prioritatea ce ține de evitarea creării 
deșeurilor, în conformitate cu ierarhia 
deșeurilor. Comisia ar trebui să elaboreze 
o metodă de calcul optimizată, precum și 
mecanisme eficace de înregistrare și 
control. În același timp, statele membre 
vor fi libere să ia măsurile cele mai 
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adecvate pentru realizarea obiectivelor 
respective, în conformitate cu principiul 
subsidiarității. Având în vedere că această 
contribuție este menită să fie o resursă 
proprie bazată pe principiul „poluatorul 
plătește”, ea nu ar trebui să facă obiectul 
niciunui mecanism de corecție.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 78
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Condițiile care au vizat Regatul 
Unit și au determinat introducerea 
mecanismelor de corecție, stabilite în 
Concluziile Consiliului European de la 
Fontainebleau din 1984, nu mai sunt 
valabile și, prin urmare, toate 
mecanismele de corecție conexe acordate 
Germaniei, Austriei, Danemarcei, Suediei 
și Țărilor de Jos ar trebui eliminate în 
numele echității și al transparenței.

Or. en

Amendamentul 79
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Rabaturile și alte mecanisme de 
corecție ar trebui eliminate.

Or. en
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Amendamentul 80
Elisabetta Gualmini

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Rabaturile și alte mecanisme de 
corecție ar trebui eliminate.

Or. en

Amendamentul 81
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Rabaturile și alte mecanisme de 
corecție ar trebui eliminate.

Or. en

Amendamentul 82
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Rabaturile și alte mecanisme de 
corecție ar trebui eliminate. Eventualele 
rabaturi ar trebui acordate sub formă de 
reduceri forfetare temporare ale 
contribuției bazate pe VNB a unui stat 
membru, pentru o perioadă limitată de 
eliminare treptată, care să nu depășească 
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în niciun caz 5 ani.

Or. en

Amendamentul 83
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Este de reținut fragilitatea acestui 
sistem, căci contribuția la resursele 
proprii ar urma să fie direct proporțională 
cu cantitatea de deșeuri de ambalaje din 
plastic nereciclate raportată anual către 
Eurostat.

Or. fr

Amendamentul 84
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Piața unică europeană prezintă 
avantaje deosebite pentru societățile care 
își desfășoară activitatea în mai multe 
state membre. Un pachet de redresare la 
nivelul UE, înscris în CFM, ar avea un 
rol vital pentru menținerea integrității 
pieței unice. De aceea, ar trebui analizată 
posibilitatea ca întreprinderile 
multinaționale să contribuie la redresarea 
noastră economică și la protecția pieței 
noastre unice prin intermediul unei taxe 
pentru piața unică. O astfel de taxă, sub 
forma unei cotizații pe care 
întreprinderile trebuie să o plătească 
pentru a participa la piața unică, ar putea 
fi aplicată sub forma unor contribuții 
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forfetare a căror mărime va depinde de 
cifra de afaceri a întreprinderilor, 
întreprinderile mici și mijlocii fiind 
exonerate.

Or. en

Amendamentul 85
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9c) Instituirea unui impozit european 
pe avuția netă, care va viza segmentul de 
1 % ce reprezintă cele mai bogate 
persoane din ansamblul populației, ar 
soluționa inegalitatea excesivă de avuție și 
ar reprezenta o întruchipare concretă a 
solidarității europene în combaterea 
epidemiei de COVID. Este evident faptul 
că persoanele cele mai vulnerabile sunt 
afectate de criză în mod disproporționat, 
deoarece majoritatea persoanelor cu 
venituri ridicate pot lucra de acasă, iar 
persoanele înstărite pot amortiza șocul cu 
ajutorul avuției lor. De asemenea, o 
aplicare paneuropeană a taxei pe avuție, 
pe baza unor dispoziții fiscale armonizate, 
ar limita riscul evitării obligațiilor fiscale 
de către persoanele înstărite din UE.

Or. en

Amendamentul 86
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții temporare în favoarea 
Austriei, a Danemarcei, a Germaniei, a 
Țărilor de Jos și a Suediei, prin aplicarea 
unor reduceri forfetare contribuțiilor lor 
respective bazate pe venitul național brut, 
în decursul unei perioade de tranziție. 
Aceste corecții ar trebui să fie eliminate 
treptat până la sfârșitul anului 2025.

eliminat

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 87
Mario Furore, Tiziana Beghin

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții temporare în favoarea 
Austriei, a Danemarcei, a Germaniei, a 
Țărilor de Jos și a Suediei, prin aplicarea 
unor reduceri forfetare contribuțiilor lor 
respective bazate pe venitul național brut, 
în decursul unei perioade de tranziție. 
Aceste corecții ar trebui să fie eliminate 
treptat până la sfârșitul anului 2025.

eliminat

Or. it

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 88
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Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții temporare în favoarea 
Austriei, a Danemarcei, a Germaniei, a 
Țărilor de Jos și a Suediei, prin aplicarea 
unor reduceri forfetare contribuțiilor lor 
respective bazate pe venitul național brut, 
în decursul unei perioade de tranziție. 
Aceste corecții ar trebui să fie eliminate 
treptat până la sfârșitul anului 2025.

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 89
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții temporare în favoarea 
Austriei, a Danemarcei, a Germaniei, a 
Țărilor de Jos și a Suediei, prin aplicarea 
unor reduceri forfetare contribuțiilor lor 
respective bazate pe venitul național brut, 
în decursul unei perioade de tranziție. 
Aceste corecții ar trebui să fie eliminate 
treptat până la sfârșitul anului 2025.

eliminat
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Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 90
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții temporare în favoarea 
Austriei, a Danemarcei, a Germaniei, a 
Țărilor de Jos și a Suediei, prin aplicarea 
unor reduceri forfetare contribuțiilor lor 
respective bazate pe venitul național brut, 
în decursul unei perioade de tranziție. 
Aceste corecții ar trebui să fie eliminate 
treptat până la sfârșitul anului 2025.

(10) Este necesar să se prevadă corecții 
în favoarea Austriei, a Danemarcei, a 
Germaniei, a Țărilor de Jos și a Suediei, 
prin aplicarea unor reduceri forfetare 
contribuțiilor lor respective bazate pe 
venitul național brut.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 91
Angelika Winzig

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții temporare în favoarea 
Austriei, a Danemarcei, a Germaniei, a 

(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții în favoarea Austriei, a 
Danemarcei, a Germaniei, a Țărilor de Jos 
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Țărilor de Jos și a Suediei, prin aplicarea 
unor reduceri forfetare contribuțiilor lor 
respective bazate pe venitul național brut, 
în decursul unei perioade de tranziție. 
Aceste corecții ar trebui să fie eliminate 
treptat până la sfârșitul anului 2025.

și a Suediei, prin aplicarea unor reduceri 
forfetare contribuțiilor lor respective bazate 
pe venitul național brut, în decursul unei 
perioade de tranziție.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 92
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții temporare în favoarea 
Austriei, a Danemarcei, a Germaniei, a 
Țărilor de Jos și a Suediei, prin aplicarea 
unor reduceri forfetare contribuțiilor lor 
respective bazate pe venitul național brut, 
în decursul unei perioade de tranziție. 
Aceste corecții ar trebui să fie eliminate 
treptat până la sfârșitul anului 2025.

(10) Este necesar să se evite situația în 
care statele membre care beneficiază de 
corecții se confruntă cu o creștere 
importantă și bruscă a contribuțiilor lor 
naționale. Prin urmare, este necesar să se 
prevadă corecții temporare în favoarea 
Austriei, a Danemarcei, a Germaniei, a 
Țărilor de Jos și a Suediei, prin aplicarea 
unor reduceri forfetare contribuțiilor lor 
respective bazate pe venitul național brut, 
în decursul unei perioade de tranziție.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 93
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(10a) Trebuie prevăzut un plan de 
comunicare mai bun, pentru a informa 
mai bine cetățenii cu privire la măsurile 
luate de UE pentru a reduce la minimum 
efectele negative ale pandemiei de 
COVID-19 asupra economiei europene.

Or. en

Amendamentul 94
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reținerea, drept costuri de 
colectare, a 20 % din sumele colectate de 
statele membre cu titlu de resurse proprii 
tradiționale constituie un procent ridicat de 
resurse proprii care nu sunt puse la 
dispoziția bugetului Uniunii. Costurile de 
colectare reținute de statele membre din 
resursele proprii tradiționale ar trebui să fie 
reduse de la 20 % la nivelul lor inițial de 
10 %, astfel încât sprijinul financiar 
pentru aparatura, personalul și 
informațiile din domeniul vamal să fie 
mai bine aliniat la costurile și nevoile 
reale.

(11) Reținerea, drept costuri de 
colectare, a 20 % din sumele colectate de 
statele membre cu titlu de resurse proprii 
tradiționale constituie un procent ridicat de 
resurse proprii care nu sunt puse la 
dispoziția bugetului Uniunii. Costurile de 
colectare reținute de statele membre din 
resursele proprii tradiționale ar trebui 
menținute la nivelul actual de 20 %.

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 95
Alfred Sant

Propunere de decizie
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Reținerea, drept costuri de (11) Reținerea, drept costuri de 
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colectare, a 20 % din sumele colectate de 
statele membre cu titlu de resurse proprii 
tradiționale constituie un procent ridicat de 
resurse proprii care nu sunt puse la 
dispoziția bugetului Uniunii. Costurile de 
colectare reținute de statele membre din 
resursele proprii tradiționale ar trebui să fie 
reduse de la 20 % la nivelul lor inițial de 
10 %, astfel încât sprijinul financiar pentru 
aparatura, personalul și informațiile din 
domeniul vamal să fie mai bine aliniat la 
costurile și nevoile reale.

colectare, a 20 % din sumele colectate de 
statele membre cu titlu de resurse proprii 
tradiționale constituie un procent ridicat de 
resurse proprii care nu sunt puse la 
dispoziția bugetului Uniunii. Costurile de 
colectare reținute de statele membre din 
resursele proprii tradiționale ar trebui să fie 
reduse de la 20 % la nivelul lor inițial de 
10 %, astfel încât sprijinul financiar pentru 
aparatura, personalul și informațiile din 
domeniul vamal să fie mai bine aliniat la 
costurile și nevoile reale. Cu toate acestea, 
întrucât cheltuielile de regie pentru 
administrarea sistemelor fiscale sunt 
proporțional mai mari pentru statele 
membre mai mici decât pentru economiile 
mai mari, ar trebui efectuat în toate 
statele membre un audit al costurilor și 
veniturilor fiscale, pentru a determina 
diferențele în ceea ce privește costurile 
legate de colectarea impozitelor. 
Rezultatele acestor audituri vor fi luate în 
considerare la aplicarea ajustării 
menționate.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 96
Victor Negrescu

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Conform articolului 311 al patrulea 
paragraf din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, rolul de stabilire a 
măsurilor de punere în aplicare a 
sistemului de resurse proprii ale Uniunii 
revine Consiliului. Aceste măsuri ar trebui 
să cuprindă dispoziții cu caracter general și 
cu caracter tehnic, aplicabile tuturor 
tipurilor de resurse proprii și pentru care un 
control parlamentar adecvat este deosebit 

(12) Conform articolului 311 al patrulea 
paragraf din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, rolul de stabilire a 
măsurilor de punere în aplicare a 
sistemului de resurse proprii ale Uniunii 
revine Consiliului. Aceste măsuri ar trebui 
să cuprindă dispoziții cu caracter general și 
cu caracter tehnic, aplicabile tuturor 
tipurilor de resurse proprii și pentru care un 
control parlamentar adecvat este deosebit 
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de important. Măsurile respective ar trebui 
să includă norme detaliate de stabilire a 
cuantumurilor resurselor proprii 
menționate la articolul 2 alineatul (1) care 
trebuie să fie puse la dispoziție, inclusiv 
coeficienții de apel aplicabili resurselor 
proprii menționate la articolul 2 
alineatul (1) literele (b)-(e), aspectele 
tehnice legate de venitul național brut, 
dispozițiile și modalitățile necesare pentru 
controlul și supravegherea colectării 
resurselor proprii, inclusiv norme privind 
inspecțiile și norme privind competențele 
funcționarilor și agenților autorizați de 
Comisie să efectueze inspecții, precum și 
orice obligații de raportare relevante.

de important. Măsurile respective ar trebui 
să includă norme detaliate de stabilire a 
cuantumurilor resurselor proprii 
menționate la articolul 2 alineatul (1) care 
trebuie să fie puse la dispoziție, inclusiv 
coeficienții de apel aplicabili resurselor 
proprii menționate la articolul 2 
alineatul (1) literele (b)-(e), aspectele 
tehnice legate de venitul național brut, 
dispozițiile și modalitățile necesare pentru 
controlul și supravegherea colectării 
resurselor proprii, inclusiv norme privind 
inspecțiile și norme privind competențele 
funcționarilor și agenților autorizați de 
Comisie să efectueze inspecții, precum și 
orice obligații de raportare relevante. 
Trebuie avută în vedere întocmirea unui 
raport anual, care să conțină informații 
detaliate privind sistemul resurselor 
proprii și contribuția acestuia la bugetul 
UE și care să fie prezentat Parlamentului 
European.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 97
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Conform articolului 311 al patrulea 
paragraf din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, rolul de stabilire a 
măsurilor de punere în aplicare a 
sistemului de resurse proprii ale Uniunii 
revine Consiliului. Aceste măsuri ar trebui 
să cuprindă dispoziții cu caracter general și 
cu caracter tehnic, aplicabile tuturor 
tipurilor de resurse proprii și pentru care un 
control parlamentar adecvat este deosebit 
de important. Măsurile respective ar trebui 
să includă norme detaliate de stabilire a 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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cuantumurilor resurselor proprii 
menționate la articolul 2 alineatul (1) care 
trebuie să fie puse la dispoziție, inclusiv 
coeficienții de apel aplicabili resurselor 
proprii menționate la articolul 2 
alineatul (1) literele (b)-(e), aspectele 
tehnice legate de venitul național brut, 
dispozițiile și modalitățile necesare pentru 
controlul și supravegherea colectării 
resurselor proprii, inclusiv norme privind 
inspecțiile și norme privind competențele 
funcționarilor și agenților autorizați de 
Comisie să efectueze inspecții, precum și 
orice obligații de raportare relevante.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 98
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Integrarea Fondului European de 
Dezvoltare în bugetul UE va 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.

(13) Integrarea Fondului European de 
Dezvoltare în bugetul UE nu trebuie să fie 
însoțită de o creștere a plafoanelor stabilite 
în decizia privind resursele proprii. În 
perioadele de criză economică UE trebuie 
să facă economii și să stabilească 
priorități clare în rândul politicilor. În 
aceste împrejurări, ajutoarele destinate 
cooperării pentru dezvoltare nu reprezintă 
o prioritate politică clară.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2020)0445)).

Amendamentul 99
Elisabetta Gualmini
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Propunere de decizie
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13 a) Pentru a menține, în cadrul 
plafoanelor prevăzute în decizia privind 
resursele proprii, o marjă suficientă pentru 
ca Uniunea să își poată acoperi toate 
obligațiile financiare și datoriile 
contingente scadente în orice an dat, 
plafonul din decizia privind resursele 
proprii ar trebui majorat până la nivelul de 
1,40 % din suma veniturilor naționale brute 
ale statelor membre la prețurile pieței în 
cazul creditelor pentru plăți și până la 
nivelul de 1,46 % în cazul creditelor pentru 
angajamente.

(13a) Pentru a menține, în cadrul 
plafoanelor prevăzute în decizia privind 
resursele proprii, o marjă suficientă pentru 
ca Uniunea să își poată acoperi toate 
obligațiile financiare și datoriile 
contingente scadente în orice an dat, 
plafonul din decizia privind resursele 
proprii ar trebui majorat până la nivelul de 
2 % din suma veniturilor naționale brute 
ale statelor membre la prețurile pieței în 
cazul creditelor pentru plăți și până la 
nivelul de 2,06 % în cazul creditelor pentru 
angajamente.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2020)0445)).

Amendamentul 100
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În sensul prezentei decizii, toate 
sumele monetare ar trebui să fie exprimate 
în euro.

(15) În sensul prezentei decizii, toate 
sumele monetare ar trebui să fie exprimate 
în euro, cu condiția ca moneda euro să 
mai existe în momentul punerii sale în 
aplicare.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 101
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
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Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a asigura trecerea la 
sistemul revizuit de resurse proprii și 
pentru ca aceasta să coincidă cu 
exercițiul financiar, prezenta decizie ar 
trebui să se aplice cu începere de la 1 
ianuarie 2021. Totuși, aplicarea 
dispozițiilor privind contribuția bazată pe 
baza fiscală consolidată comună a 
societăților nu ar trebui să fie retroactivă 
și ar trebui să fie amânată, dat fiind că 
normele Uniunii privind baza fiscală 
consolidată comună a societăților nu sunt 
încă adoptate,

eliminat

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 102
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a asigura trecerea la sistemul 
revizuit de resurse proprii și pentru ca 
aceasta să coincidă cu exercițiul financiar, 
prezenta decizie ar trebui să se aplice cu 
începere de la 1 ianuarie 2021. Totuși, 
aplicarea dispozițiilor privind contribuția 
bazată pe baza fiscală consolidată 
comună a societăților nu ar trebui să fie 
retroactivă și ar trebui să fie amânată, dat 
fiind că normele Uniunii privind baza 
fiscală consolidată comună a societăților 
nu sunt încă adoptate,

(16) Pentru a asigura trecerea la sistemul 
revizuit de resurse proprii și pentru ca 
aceasta să coincidă cu exercițiul financiar, 
prezenta decizie ar trebui să se aplice cu 
începere de la 1 ianuarie 2021.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)
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Amendamentul 103
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) În septembrie 2011, Comisia 
Europeană a publicat propunerea de 
directivă COM(2011)0594, cu scopul de a 
institui o taxă pe tranzacțiile financiare 
(TTF) – un impozit de 0,1 % pe acțiuni și 
obligațiuni și de 0,01 % pe instrumentele 
financiare derivate – care urma să intre în 
vigoare la 1 ianuarie 2014, iar veniturile 
aferente urmau să fie vărsate în bugetul 
UE. În pofida Brexitului și a crizei 
economice, această taxă ar putea genera 
peste 50 de miliarde EUR pe an, sumă ce 
ar contribui enorm la plata dobânzilor și a 
capitalului pentru cele 
500 de miliarde EUR de datorie comună 
și ar pune la dispoziție o sumă 
suplimentară de 30 de miliarde pentru 
investiții în politicile UE, cum ar fi Pactul 
verde, transformarea digitală și 
cercetarea, fără a se impune o majorare a 
contribuțiilor naționale.

Or. en

Justificare

În pofida crizei economice determinate de COVID-19, piețele financiare sunt foarte active (cu 
un volum de +45 % în aprilie-mai 2020 față de media din ultimii 10 ani).

Amendamentul 104
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel unei părți din veniturile obținute 

eliminat
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din taxa pe valoarea adăugată colectată 
pentru produsele sau serviciile impozabile 
la cota standard, împărțită la cota 
standard națională a taxei pe valoarea 
adăugată; coeficientul de apel efectiv nu 
depășește 2 %;

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 105
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel părții din profiturile impozabile 
atribuite fiecărui stat membru în temeiul 
normelor Uniunii privind baza fiscală 
consolidată comună a societăților. 
coeficientul de apel efectiv nu depășește 
6 %;

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 106
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel părții din profiturile impozabile 
atribuite fiecărui stat membru în temeiul 
normelor Uniunii privind baza fiscală 
consolidată comună a societăților; 
coeficientul de apel efectiv nu depășește 

eliminat
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6 %;

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 107
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel sumei reprezentând veniturile 
generate de cotele care urmează să fie 
scoase la licitație, prevăzute la articolul 10 
alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE, și valoarea de piață a 
alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit în 
scopul modernizării sectorului energetic, 
conform articolului 10c alineatul (3) din 
directiva menționată; coeficientul de apel 
efectiv nu depășește 30 %;

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 108
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel sumei reprezentând veniturile 
generate de cotele care urmează să fie 
scoase la licitație, prevăzute la articolul 10 
alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE, și valoarea de piață a 
alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit în 

eliminat
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scopul modernizării sectorului energetic, 
conform articolului 10c alineatul (3) din 
directiva menționată; coeficientul de apel 
efectiv nu depășește 30 %;

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 109
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel sumei reprezentând veniturile 
generate de cotele care urmează să fie 
scoase la licitație, prevăzute la articolul 10 
alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE, și valoarea de piață a 
alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit în 
scopul modernizării sectorului energetic, 
conform articolului 10c alineatul (3) din 
directiva menționată; coeficientul de apel 
efectiv nu depășește 30 %;

(d) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel sumei reprezentând veniturile 
generate de cotele care urmează să fie 
scoase la licitație, prevăzute la articolul 10 
alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE, și valoarea de piață a 
alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit în 
scopul modernizării sectorului energetic, 
conform articolului 10c alineatul (3) din 
directiva menționată; coeficientul de apel 
efectiv nu depășește 50 %; veniturile 
marginale generate de o eventuală 
extindere către noi sectoare și regiuni a 
domeniului de aplicare a sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii 
după 1 ianuarie 2021; coeficientul de apel 
efectiv nu depășește 100 %;

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 110
Esther de Lange, Peter Liese

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel sumei reprezentând veniturile 
generate de cotele care urmează să fie 
scoase la licitație, prevăzute la articolul 10 
alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE, și valoarea de piață a 
alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit în 
scopul modernizării sectorului energetic, 
conform articolului 10c alineatul (3) din 
directiva menționată; coeficientul de apel 
efectiv nu depășește 30 %;

(d) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel sumei reprezentând veniturile 
generate de cotele care urmează să fie 
scoase la licitație, prevăzute la articolul 10 
alineatul (2) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE, și valoarea de piață a 
alocărilor tranzitorii cu titlu gratuit în 
scopul modernizării sectorului energetic, 
conform articolului 10c alineatul (3) din 
directiva menționată; coeficientul de apel 
efectiv este calculat ca partea ce depășește 
media dintr-o perioadă de raportare 
anterioară, care urmează să fie stabilită;

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 111
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel greutății deșeurilor de ambalaje 
din plastic care nu sunt reciclate; 
coeficientul de apel efectiv nu depășește 
1,00 EUR pe kilogram;

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 112
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel greutății deșeurilor de ambalaje 
din plastic care nu sunt reciclate; 
coeficientul de apel efectiv nu depășește 
1,00 EUR pe kilogram;

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 113
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel greutății deșeurilor de ambalaje din 
plastic care nu sunt reciclate; coeficientul 
de apel efectiv nu depășește 1,00 EUR pe 
kilogram;

(e) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel greutății deșeurilor de ambalaje din 
plastic care nu sunt reciclate; coeficientul 
de apel efectiv nu depășește 2,00 EUR pe 
kilogram;

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 114
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) aplicarea unui coeficient de apel 
uniform veniturilor colectate de fiecare 
stat membru în temeiul normelor Uniunii 
privind impozitul european pe avuția 
netă;

Or. en
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Amendamentul 115
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) veniturile generate de un impozit 
paneuropean pe kerosen în temeiul 
propunerii Comisiei [.../...]; coeficientul 
de apel efectiv nu depășește 100 %;

Or. en

Amendamentul 116
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) aplicarea unei taxe pe tranzacțiile 
financiare;

Or. en

Amendamentul 117
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) aplicarea unui coeficient de apel 
uniform veniturilor colectate de fiecare 
stat membru în temeiul normelor Uniunii 
privind taxa pe piața unică, sub forma 
unei sume forfetare anuale plătite pentru 
utilizarea pieței unice, care este 
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proporțională cu cifra de afaceri a 
întreprinderii;

Or. en

Amendamentul 118
David Cormand, Rasmus Andresen
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) veniturile generate de un impozit 
paneuropean pe capital, aplicabil 
persoanelor care au un capital personal 
mai mare de 2 milioane EUR, în 
conformitate cu propunerea Comisiei 
[.../...]; coeficientul de apel efectiv nu 
depășește 100 %;

Or. en

Amendamentul 119
Younous Omarjee

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) aplicarea unui impozit digital;

Or. en

Amendamentul 120
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Erik Bergkvist, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) taxa pe tranzacțiile financiare care 
urmează să fie prelevată în temeiul 
Directivei (UE) nr. [.../...] a Consiliului, în 
funcție de domeniul de aplicare și de 
cotele prevăzute în propunerea de 
Directivă a Consiliului COM(2011)0594, 
unde coeficientul de apel din cuantumul 
unei acțiuni nu depășește coeficientul 
minim stabilit în directiva respectivă, 
cotele de impozitare minime fiind de 
0,1 % pentru tranzacționarea de acțiuni și 
obligațiuni și de 0,01 % pentru acordurile 
pe instrumente derivate precum 
contractele pe opțiuni, contractele futures, 
contractele pe diferență sau swapuri pe 
rata dobânzii, cu respectarea principiilor 
„motorului principal” convenit la 
reuniunea WPTQ din 25 octombrie 2016, 
care cumulează principiile domiciliului și 
emiterii pentru a reduce la minimum 
evitarea plății impozitelor; dacă este 
introdusă temporar în cadrul cooperării 
consolidate, această resursă proprie nu 
vizează statele membre care nu participă 
la cooperarea consolidată;

Or. en

Justificare

Pozițiile se află în schimbare.

Ministrul de finanțe german a declarat în aprilie că este probabil să fie atins un acord în 
„viitorul apropiat” și a solicitat Comisiei să permită mai multor țări, decât cele 10 care 
participă la negocieri, să adere la FTT. Ministrul de finanțe din Austria s-a arătat critic față 
de un FTT prea docil, care nu ar viza tranzacțiile cu frecvență ridicată și instrumentele 
derivate. Acesta a declarat că Austria va ieși din grupul țărilor care elaborează FTT dacă 
este promovată această propunere insuficientă. Își schimbă poziția și alte țări: în anul curent 
prim-ministrul polonez s-a arătat, într-un articol publicat în Financial Times, favorabil 
pentru 3 resurse, printre care și FTT.

Amendamentul 121
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
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Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) cele 90 % din veniturile generate 
de Banca Centrală Europeană prin 
emiterea de monedă și prezența 
depozitelor, care vor fi folosite pentru a 
finanța inițiative limitate la statele 
membre din zona euro.

Or. en

Amendamentul 122
Hélène Laporte

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 –paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) aplicarea unui coeficient uniform 
de apel , care urmează să fie stabilit în 
cadrul procedurii bugetare ținând seama 
de totalul tuturor celorlalte venituri, la 
suma veniturilor naționale brute din toate 
statele membre.

eliminat

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 123
Hélène Laporte

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 –paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (c) de la primul paragraf, 
coeficientul uniform de apel se aplică 
numai profiturilor impozabile ale 
contribuabililor în cazul cărora sunt 
obligatorii normele Uniunii privind baza 

eliminat
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fiscală consolidată comună a societăților.

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 124
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (c) de la primul paragraf, 
coeficientul uniform de apel se aplică 
numai profiturilor impozabile ale 
contribuabililor în cazul cărora sunt 
obligatorii normele Uniunii privind baza 
fiscală consolidată comună a societăților.

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 125
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (c) de la primul paragraf, 
coeficientul uniform de apel se aplică 
numai profiturilor impozabile ale 
contribuabililor în cazul cărora sunt 
obligatorii normele Uniunii privind baza 
fiscală consolidată comună a societăților.

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)
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Amendamentul 126
Hélène Laporte

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 –paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul literei (f) de la primul paragraf, 
coeficientul uniform se aplică venitului 
național brut al fiecărui stat membru.

eliminat

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 127
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 –paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 
2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 44 de 
milioane EUR în 2024 și de 22 milioane 
EUR în 2025. Danemarca beneficiază de 
reduceri brute ale contribuției sale anuale 
bazate pe venitul național brut de 118 
milioane EUR în 2021, de 94 de milioane 
EUR în 2022, de 71 de milioane EUR în 
2023, de 47 de milioane EUR în 2024 și 
de 24 milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR 
în 2021, de 2 239 de milioane EUR în 
2022, de 1 679 de milioane EUR în 2023, 
de 1 119 milioane EUR în 2024 și de 560 
de milioane EUR în 2025. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR 

eliminat
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în 2021, de 1 007 milioane EUR 2022, de 
755 de milioane EUR în 2023, de 
503 milioane EUR în 2024 și de 252 
milioane EUR în 2025. Suedia 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 578 de milioane EUR în 
2021, de 462 de milioane EUR 2022, de 
347 de milioane de EUR în 2023, de 231 
de milioane EUR în 2024 și de 116 
milioane EUR în 2025. Sumele 
menționate se calculează în funcție de 
prețurile anului 2018 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 128
Mario Furore, Tiziana Beghin

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 –paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 
2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 44 de 
milioane EUR în 2024 și de 22 milioane 
EUR în 2025. Danemarca beneficiază de 
reduceri brute ale contribuției sale anuale 
bazate pe venitul național brut de 118 
milioane EUR în 2021, de 94 de milioane 
EUR în 2022, de 71 de milioane EUR în 
2023, de 47 de milioane EUR în 2024 și 
de 24 milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 

eliminat
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contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR 
în 2021, de 2 239 de milioane EUR în 
2022, de 1 679 de milioane EUR în 2023, 
de 1 119 milioane EUR în 2024 și de 560 
de milioane EUR în 2025. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR 
în 2021, de 1 007 milioane EUR 2022, de 
755 de milioane EUR în 2023, de 
503 milioane EUR în 2024 și de 252 
milioane EUR în 2025. Suedia 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 578 de milioane EUR în 
2021, de 462 de milioane EUR 2022, de 
347 de milioane de EUR în 2023, de 231 
de milioane EUR în 2024 și de 116 
milioane EUR în 2025. Sumele 
menționate se calculează în funcție de 
prețurile anului 2018 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

Or. it

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 129
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 
2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 44 de 

eliminat
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milioane EUR în 2024 și de 22 milioane 
EUR în 2025. Danemarca beneficiază de 
reduceri brute ale contribuției sale anuale 
bazate pe venitul național brut de 118 
milioane EUR în 2021, de 94 de milioane 
EUR în 2022, de 71 de milioane EUR în 
2023, de 47 de milioane EUR în 2024 și 
de 24 milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR 
în 2021, de 2 239 de milioane EUR în 
2022, de 1 679 de milioane EUR în 2023, 
de 1 119 milioane EUR în 2024 și de 560 
de milioane EUR în 2025. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR 
în 2021, de 1 007 milioane EUR 2022, de 
755 de milioane EUR în 2023, de 
503 milioane EUR în 2024 și de 252 
milioane EUR în 2025. Suedia 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 578 de milioane EUR în 
2021, de 462 de milioane EUR 2022, de 
347 de milioane de EUR în 2023, de 231 
de milioane EUR în 2024 și de 116 
milioane EUR în 2025. Sumele 
menționate se calculează în funcție de 
prețurile anului 2018 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 130
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 
2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 44 de 
milioane EUR în 2024 și de 22 milioane 
EUR în 2025. Danemarca beneficiază de 
reduceri brute ale contribuției sale anuale 
bazate pe venitul național brut de 118 
milioane EUR în 2021, de 94 de milioane 
EUR în 2022, de 71 de milioane EUR în 
2023, de 47 de milioane EUR în 2024 și 
de 24 milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR 
în 2021, de 2 239 de milioane EUR în 
2022, de 1 679 de milioane EUR în 2023, 
de 1 119 milioane EUR în 2024 și de 560 
de milioane EUR în 2025. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR 
în 2021, de 1 007 milioane EUR 2022, de 
755 de milioane EUR în 2023, de 
503 milioane EUR în 2024 și de 252 
milioane EUR în 2025. Suedia 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 578 de milioane EUR în 
2021, de 462 de milioane EUR 2022, de 
347 de milioane de EUR în 2023, de 231 
de milioane EUR în 2024 și de 116 
milioane EUR în 2025. Sumele 
menționate se calculează în funcție de 
prețurile anului 2018 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

eliminat
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Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 131
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 
2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 44 de 
milioane EUR în 2024 și de 22 milioane 
EUR în 2025. Danemarca beneficiază de 
reduceri brute ale contribuției sale anuale 
bazate pe venitul național brut de 118 
milioane EUR în 2021, de 94 de milioane 
EUR în 2022, de 71 de milioane EUR în 
2023, de 47 de milioane EUR în 2024 și 
de 24 milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR 
în 2021, de 2 239 de milioane EUR în 
2022, de 1 679 de milioane EUR în 2023, 
de 1 119 milioane EUR în 2024 și de 560 
de milioane EUR în 2025. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR 
în 2021, de 1 007 milioane EUR 2022, de 
755 de milioane EUR în 2023, de 
503 milioane EUR în 2024 și de 252 
milioane EUR în 2025. Suedia 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 578 de milioane EUR în 
2021, de 462 de milioane EUR 2022, de 
347 de milioane de EUR în 2023, de 231 
de milioane EUR în 2024 și de 116 
milioane EUR în 2025. Sumele 

eliminat
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menționate se calculează în funcție de 
prețurile anului 2018 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 132
Valérie Hayer, José Manuel Fernandes

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 
2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 44 de 
milioane EUR în 2024 și de 22 milioane 
EUR în 2025. Danemarca beneficiază de 
reduceri brute ale contribuției sale anuale 
bazate pe venitul național brut de 118 
milioane EUR în 2021, de 94 de milioane 
EUR în 2022, de 71 de milioane EUR în 
2023, de 47 de milioane EUR în 2024 și 
de 24 milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR 
în 2021, de 2 239 de milioane EUR în 
2022, de 1 679 de milioane EUR în 2023, 
de 1 119 milioane EUR în 2024 și de 560 
de milioane EUR în 2025. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR 
în 2021, de 1 007 milioane EUR 2022, de 
755 de milioane EUR în 2023, de 

Niciun stat membru nu trebuie să 
beneficieze de nicio corecție.
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503 milioane EUR în 2024 și de 252 
milioane EUR în 2025. Suedia 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 578 de milioane EUR în 
2021, de 462 de milioane EUR 2022, de 
347 de milioane de EUR în 2023, de 231 
de milioane EUR în 2024 și de 116 
milioane EUR în 2025. Sumele 
menționate se calculează în funcție de 
prețurile anului 2018 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 133
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 
2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 44 de 
milioane EUR în 2024 și de 22 milioane 
EUR în 2025. Danemarca beneficiază de 
reduceri brute ale contribuției sale anuale 
bazate pe venitul național brut de 118 
milioane EUR în 2021, de 94 de milioane 
EUR în 2022, de 71 de milioane EUR în 
2023, de 47 de milioane EUR în 2024 și 
de 24 milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR în 

Pentru perioada 2021-2027, o serie de 
corecții forfetare vor reduce contribuția 
anuală bazată pe VNB a Danemarcei, a 
Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și 
a Suediei. Statele membre în cauză 
beneficiază de o reducere brută a 
contribuțiilor lor anuale bazate pe venitul 
național brut de: 197 de milioane EUR 
pentru Danemarca, 
3 671 de milioane EUR pentru Germania, 
1 576 de milioane EUR pentru Țările de 
Jos, 237 de milioane EUR pentru Austria 
și 798 de milioane EUR pentru Suedia. 
Sumele menționate se calculează în funcție 
de prețurile anului 2020 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
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2021, de 2 239 de milioane EUR în 2022, 
de 1 679 de milioane EUR în 2023, de 
1 119 milioane EUR în 2024 și de 560 de 
milioane EUR în 2025. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR 
în 2021, de 1 007 milioane EUR 2022, de 
755 de milioane EUR în 2023, de 
503 milioane EUR în 2024 și de 252 
milioane EUR în 2025. Suedia beneficiază 
de reduceri brute ale contribuției sale 
anuale bazate pe venitul național brut de 
578 de milioane EUR în 2021, de 462 de 
milioane EUR 2022, de 347 de milioane 
de EUR în 2023, de 231 de milioane EUR 
în 2024 și de 116 milioane EUR în 2025. 
Sumele menționate se calculează în funcție 
de prețurile anului 2018 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Justificare

Corecțiile forfetare prezentate în acest amendament sunt justificate de noua propunere a 
Consiliului privind CFM 2021-2027.

Amendamentul 134
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 

Austria beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 110 milioane EUR în 
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2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 44 de 
milioane EUR în 2024 și de 22 milioane 
EUR în 2025. Danemarca beneficiază de 
reduceri brute ale contribuției sale anuale 
bazate pe venitul național brut de 118 
milioane EUR în 2021, de 94 de milioane 
EUR în 2022, de 71 de milioane EUR în 
2023, de 47 de milioane EUR în 2024 și de 
24 milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR în 
2021, de 2 239 de milioane EUR în 2022, 
de 1 679 de milioane EUR în 2023, de 
1 119 milioane EUR în 2024 și de 560 de 
milioane EUR în 2025. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR în 
2021, de 1 007 milioane EUR 2022, de 755 
de milioane EUR în 2023, de 503 milioane 
EUR în 2024 și de 252 milioane EUR în 
2025. Suedia beneficiază de reduceri brute 
ale contribuției sale anuale bazate pe 
venitul național brut de 578 de milioane 
EUR în 2021, de 462 de milioane EUR 
2022, de 347 de milioane de EUR în 2023, 
de 231 de milioane EUR în 2024 și de 116 
milioane EUR în 2025. Sumele menționate 
se calculează în funcție de prețurile anului 
2018 și se ajustează la prețuri curente prin 
aplicarea celui mai recent deflator al 
produsului intern brut pentru Uniune, 
exprimat în euro, astfel cum este furnizat 
de Comisie, care este disponibil la 
întocmirea proiectului de buget. Reducerile 
brute menționate sunt finanțate de toate 
statele membre.

2021, de 88 de milioane EUR în 2022, de 
66 de milioane EUR în 2023, de 
44 de milioane EUR în 2024 și de 
22 de milioane EUR în 2025. Danemarca 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 118 milioane EUR în 
2021, de 94 de milioane EUR în 2022, de 
71 de milioane EUR în 2023, de 
47 de milioane EUR în 2024 și de 
24 de milioane EUR în 2025. Germania 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 2 799 de milioane EUR în 
2021, de 2 239 de milioane EUR în 2022, 
de 1 679 de milioane EUR în 2023, de 
1 119 milioane EUR în 2024 și de 
560 de milioane EUR în 2025. La calculul 
reducerii trebuie luate în considerare și 
dezechilibrele Germaniei din cadrul 
sistemului TARGET 2. Țările de Jos 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 1 259 de milioane EUR în 
2021, de 1 007 milioane EUR în 2022, de 
755 de milioane EUR în 2023, de 
503 milioane EUR în 2024 și de 
252 de milioane EUR în 2025. Suedia 
beneficiază de reduceri brute ale 
contribuției sale anuale bazate pe venitul 
național brut de 578 de milioane EUR în 
2021, de 462 de milioane EUR 2022, de 
347 de milioane EUR în 2023, de 
231 de milioane EUR în 2024 și de 
116 milioane EUR în 2025. Sumele 
menționate se calculează în funcție de 
prețurile anului 2018 și se ajustează la 
prețuri curente prin aplicarea celui mai 
recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat în euro, astfel 
cum este furnizat de Comisie, care este 
disponibil la întocmirea proiectului de 
buget. Reducerile brute menționate sunt 
finanțate de toate statele membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)
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Amendamentul 135
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1– paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate reducerile și mecanismele de 
corecție acordate în prezent Austriei, 
Danemarcei, Germaniei, Țărilor de Jos și 
Suediei ar trebui eliminate până la 1 
ianuarie 2021.

Or. en

Amendamentul 136
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Parlamentul European și 
Consiliul, în strânsă cooperare cu 
Comisia, stabilesc un calendar obligatoriu 
din punct de vedere juridic pentru 
introducerea de noi resurse proprii, fără a 
aduce atingere altor propuneri, până cel 
târziu la 1 ianuarie 2026, dată ce 
corespunde eliminării tuturor reducerilor 
și mecanismelor de corecție, iar veniturile 
obținute trebuie să fie suficiente pentru a 
acoperi rambursarea datoriilor legate de 
constituirea capacității de împrumut în 
temeiul articolului 3b și pentru reducerea 
până la 40 % a cotei resurselor proprii din 
bugetul Uniunii bazate pe VNB.
Comisia prezintă propunerile legislative 
necesare în acest sens. Veniturile obținute 
din coșul noilor resurse proprii intră în 
bugetul Uniunii de la 1 ianuarie 2021. 
Revizuirea la mijlocul perioadei a CFM 
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2021-2027 [Regulamentul privind CFM 
.../...] va fi utilizată, printre altele, pentru 
a adapta legislația și, dacă este necesar, 
pentru a adopta acte legislative noi 
destinate atingerii obiectivelor prevăzute 
la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 137
Luis Garicano, Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Parlamentul European, Consiliul 
și Comisia trebuie să cadă de acord, prin 
intermediul unui acord interinstituțional 
cu putere juridică, cu privire la un 
calendar de punere în aplicare, înainte de 
1 ianuarie 2028, a resurselor proprii care 
au fost deja propuse și a altora 
suplimentare. Prin acest acord trebuie să 
se asigure faptul că resursele proprii noi 
reprezintă, până în 2028, cel puțin 30 % 
din bugetul anual și faptul că Comisia 
înaintează propuneri legislative în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 138
Elisabetta Gualmini, Eric Andrieu, Margarida Marques, Pierre Larrouturou

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Consiliul, în strânsă cooperare cu 
Parlamentul European și Comisia 
Europeană, aprobă un calendar 
obligatoriu din punct de vedere juridic 
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până cel târziu la 1 ianuarie 2021, prin 
care se detaliază introducerea unui coș de 
resurse proprii.

Or. en

Amendamentul 139
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Reamintește că finanțarea 
datoriilor constituie o încălcare clară a 
articolului 311 din TFUE, mai ales a 
datoriilor care trebuie rambursate în 
cadrul viitoarelor CFM. Respinge orice 
inițiativă care duce la emiterea de 
instrumente de datorie comună a UE.

Or. en

Amendamentul 140
Hélène Laporte, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Conform Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
veniturile rezultate din orice taxă nouă 
instituită în cadrul unei politici comune, 
cu condiția ca procedura prevăzută la 
articolul 311 din tratat să fie respectată, 
reprezintă, de asemenea, resurse proprii 
înscrise în bugetul Uniunii.

eliminat

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)
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Amendamentul 141
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comisia examinează alte posibile 
surse de venituri pentru noi resurse 
proprii, fără a aduce atingere celor 
enumerate la alineatul (1), și comunică 
Consiliului și Parlamentului rezultatele 
acestei analize. În cazul în care Consiliul 
sau Parlamentul propune o sursă de venit 
ca o posibilă resursă proprie, Comisia 
examinează și evaluează această 
propunere.

Or. en

Amendamentul 142
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Valoarea totală a resurselor proprii 
alocate Uniunii pentru a acoperi creditele 
anuale pentru plăți nu depășește 1,40 % din 
totalul veniturilor naționale brute ale 
tuturor statelor membre.

1. Valoarea totală a resurselor proprii 
alocate Uniunii pentru a acoperi creditele 
anuale pentru plăți nu depășește 0,25 % din 
totalul veniturilor naționale brute ale 
tuturor statelor membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2020)0445).

Amendamentul 143
Elisabetta Gualmini
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Valoarea totală a resurselor proprii 
alocate Uniunii pentru a acoperi creditele 
anuale pentru plăți nu depășește 1,40 % din 
totalul veniturilor naționale brute ale 
tuturor statelor membre.

1. Valoarea totală a resurselor proprii 
alocate Uniunii pentru a acoperi creditele 
anuale pentru plăți nu depășește 2 % din 
totalul veniturilor naționale brute ale 
tuturor statelor membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2020)0445).

Amendamentul 144
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea totală a creditelor pentru 
angajamente înscrise în bugetul Uniunii nu 
depășește 1,46 % din totalul veniturilor 
naționale brute ale tuturor statelor membre.

2. Valoarea anuală totală a creditelor 
pentru angajamente înscrise în bugetul 
Uniunii nu depășește 0 % din totalul 
veniturilor naționale brute ale tuturor 
statelor membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2020)0445).

Amendamentul 145
Elisabetta Gualmini

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Valoarea totală a creditelor pentru 
angajamente înscrise în bugetul Uniunii nu 
depășește 1,46 % din totalul veniturilor 
naționale brute ale tuturor statelor membre.

2. Valoarea totală a creditelor pentru 
angajamente înscrise în bugetul Uniunii nu 
depășește 2,06 % din totalul veniturilor 
naționale brute ale tuturor statelor membre.
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Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2020)0445).

Amendamentul 146
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Se menține un raport sistematic 
între creditele pentru angajamente și 
creditele pentru plăți, pentru a garanta 
compatibilitatea dintre acestea și pentru a 
permite respectarea în anii următori a 
plafonului prevăzut la alineatul (1).

3. Se menține strict un raport 
sistematic între creditele pentru 
angajamente și creditele pentru plăți, 
pentru a garanta compatibilitatea dintre 
acestea și pentru a se putea respecta în anii 
următori plafonul prevăzut la alineatul (1).

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 147
David Cormand
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de decizie
Articolul 3 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele stabilite la articolul 3 alineatul (1) 
și, respectiv, alineatul (2) se majorează 
temporar cu 0,6 puncte procentuale, cu 
scopul unic de a acoperi toate datoriile 
Uniunii care rezultă din împrumuturile 
menționate la articolul 3b până când se vor 
stinge toate aceste datorii și cel târziu până 
la 31 decembrie 2058.

Sumele stabilite la articolul 3 alineatul (1) 
și, respectiv, alineatul (2) se majorează 
temporar cu 0,6 puncte procentuale, cu 
scopul unic de a acoperi toate datoriile 
Uniunii care rezultă din împrumuturile 
menționate la articolul 3b până când se vor 
stinge toate aceste datorii și cel târziu până 
la 31 decembrie 2058.

Aceste sume majorate nu se utilizează 
pentru a plăti alte datorii ale Uniunii.

Aceste sume majorate se calculează peste 
plafoanele din CFM și includ toate 
costurile pentru rambursarea 
principalului și dobânzii aferente 
instrumentului european de redresare și 
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nu se utilizează pentru a plăti alte datorii 
ale Uniunii.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2020)0445).

Amendamentul 148
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Propunere de decizie
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile menționate la articolul 2 se 
folosesc fără distincție pentru a finanța 
toate cheltuielile înscrise în bugetul anual 
al Uniunii.

Cu excepția veniturilor generate de 
sistemele de cooperare consolidată și de 
profiturile Băncii Centrale Europene, 
veniturile menționate la articolul 2 se 
înscriu ca venituri generale, după ce au 
fost utilizate pentru rambursarea 
costurilor aferente împrumuturilor în 
temeiul articolului 3b, și se folosesc fără 
distincție pentru a finanța toate cheltuielile 
înscrise în bugetul anual al Uniunii.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)

Amendamentul 149
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Articolul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice excedent de venit al Uniunii față de 
totalul cheltuielilor efective de pe parcursul 
unui exercițiu financiar se reportează în 
exercițiul financiar următor.

Orice excedent de venit al Uniunii față de 
totalul cheltuielilor efective de pe parcursul 
unui exercițiu financiar se rambursează 
statelor membre contributoare nete.

Or. fr
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(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 150
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Marco Zanni, Valentino Grant

Propunere de decizie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre rețin 10 % din 
sumele menționate la articolul 2 alineatul 
(1) litera (a) sub formă de costuri de 
colectare.

2. Statele membre rețin 20 % din 
sumele menționate la articolul 2 alineatul 
(1) litera (a) sub formă de costuri de 
colectare.

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 151
Siegfried Mureșan

Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) tratamentul bugetar al veniturilor 
aferente resurselor proprii noi, care 
depășesc ceea ce este necesar pentru 
rambursarea împrumuturilor aferente 
instrumentului de redresare;

Or. en

Amendamentul 152
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Valentino Grant, Marco Zanni

Propunere de decizie
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul
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3. Statele membre rețin în continuare, 
drept costuri de colectare, 10 % din sumele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) litera 
(a), care ar fi trebuit să fie puse la 
dispoziție de către statele membre înainte 
de 28 februarie 2001, în conformitate cu 
normele aplicabile ale Uniunii.

3. Statele membre rețin în continuare, 
drept costuri de colectare 20 % din sumele 
menționate la articolul 2 alineatul (1) litera 
(a).

Or. fr

(NOTĂ: textul provine din COM(2018)0325)

Amendamentul 153
Jörgen Warborn

Propunere de decizie
Articolul 9 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolul 2 alineatul (1) 
litera (c) și articolul 2 alineatul (1) al 
doilea paragraf din prezenta decizie se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie a 
celui de al doilea an următor datei de 
aplicare a dispozițiilor naționale de 
transpunere a Directivei Consiliului 
privind baza fiscală consolidată comună a 
societăților.

eliminat

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)


