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I. CONTEXT  

 

 Pe fondul dezbaterii generale privind viitorul Europei - Cartea albă privind viitorul Europei; 

Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 – Comisia Europeană a lansat anul trecut o nouă 

consultare publică, sub forma unui „document de reflecţie”, privind viitorul finanțelor UE, respectiv 

construcția bugetului Uniunii și structura alocărilor financiare pentru politicile europene – Viitorul 

finanţelor UE, [COM(2017)358]. Comisia Europeană consideră că Uniunea Europeană cu 27 de state 

membre și-a stabilit prioritățile politice și are acum nevoie de resursele financiare necesare pentru a 

răspunde acestora. 

 

 La 2 mai 2018, Comisia Europeană a prezentat propunerea sa pentru următorul cadru bugetar 

multianual (CFM 2021-2027) de 1.135 de miliarde de euro în credite de angajament (exprimate în 

prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, însemnând echivalentul a 1,11% din venitul național 

brut al UE. 

 Odată cu publicarea propunerii pentru următorul CFM al Uniunii Europene, Comisia 

Europeană şi-a mai prezentat şi propunerea pentru reformarea sistemului de resurse proprii ale UE, 

pornind de la recomandările Grupului de experţi la nivel înalt, prezidat de fostul premier italian dl. 

Mario Monti
1
. 

 

 Propunerea Comisiei este supusă aprobării şi adoptăriide către Consiliul UE, 

[COM(2018)325], şi este însoţită de propunerea de Regulament privind punerea în aplicare, 

[COM(2018)327] şi de propunerea de Regulament privind punerea la dispoziţie, [COM(2018)326]. 

 

                                                 
1 Raportul Grupului la nivel înalt privind reformarea sistemului de resurse proprii ale UE: 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-executive-summary-recommendations_ro.pdf.  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180325.do?appLng=RO
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180327.do?appLng=RO
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=529
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=529
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-executive-summary-recommendations_ro.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180325.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180327.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180326.do?appLng=RO
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-executive-summary-recommendations_ro.pdf
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 De asemenea, Comisia Europeană mai propune şi modificarea Regulamentului (CEE, 

Euratom) nr. 1553/89 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din 

taxa pe valoarea adăugată, [COM(2018)328]. 

  

II. PREZENTAREA PROPUNERILORCOMISIEI EUROPENE 

 

 În accepţiunea Comisiei Europene, „motorul” bugetului UE îl constituie mai degrabă 

componenta de cheltuieli decât disponibilitatea veniturilor. Aceasta înseamnă că, în general, 

componenta de venituri a bugetului este ajustată automat în funcție de nivelul cheltuielilor, în 

conformitate cu normele stabilite în legislația privind resursele proprii.  

 

 În ansamblu, sistemul de „resurse proprii” trebuie să asigure un cadru fiabil și rezilient care 

să respecte pe deplin principiul echilibrului.  

 

 Actualul sistem de resurse proprii se bazează pe trei categorii principale de venituri:  

 așa-numitele resurse proprii tradiționale (în principal taxele vamale);  

 resursa proprie bazată pe prelevarea TVA; 

 resursa proprie bazată pe venitul național brut.  

 Resursele proprii tradiționale constituie o sursă directă de venituri la bugetul UE, motiv 

pentru care au fost calificate drept resursă proprie „veritabilă” a UE. În schimb, ultimele două 

categorii sunt, în esență, contribuții naționale care trebuie puse la dispoziție de statele membre la 

bugetul UE. 

 

Surse moderne de finanțare pentru bugetul UE  

 

 Pe baza recomandărilor Grupului la nivel înalt privind „Viitoarea finanțare a UE”, Comisia 

propune modernizarea și simplificarea sistemului general de finanțare actual – „resurse proprii” – și 

diversificarea surselor de venituri la buget. 

 În privința noilor surse pentru finanțarea bugetului pe termen lung, Comisia propune 

simplificarea sistemului actual de resurse proprii bazat pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și 

introducereaunui „coș” cuprinzând noi resurse proprii care să fie asociat priorităților politice. 

 

 Coșul de noi resurse proprii propus ar urma să cuprindă: 

 20 % din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii; 

 o cotă de prelevare de 3 % aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care 

va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare); 

 o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care nu 

se reciclează în fiecare stat membru al UE, (aprox. 0,80 euro per kilogram). 

 Aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12 % din totalul bugetului UE și ar 

putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități. 

 

 Corecții bugetare 

 

 Experţii Comisiei Europene consideră că ieșirea Regatului Unit din UE reprezintă o bună 

ocazie de a revizui complicatul sistem de corecții și chiar de „corecții la corecții”.  

 Astfel, Comisia propune să se elimine toate corecțiile și să se reducă de la 20 % la 10 % suma 

pe care o păstrează statele membre atunci când colectează veniturile vamale (acestea fiind una dintre 

„resursele proprii”) pentru bugetul UE. Datorită celor două măsuri, bugetul UE ar urma să devină 

mai simplu și mai echitabil. 

 Pentru a se evita orice creștere bruscă și drastică a contribuțiilor unora dintre statele membre 

ale UE, Comisia Europeană propune eliminarea treptată a corecțiilor actuale pe parcursul unei 

perioade de cinci ani. 

  

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180328.do?appLng=RO
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modernising-budget-revenue-side-may2018_en.pdf
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Principalele noutăți privind resursele proprii 

 

 De unde provin banii în actualul buget pe termen lung? 

 

Sursele de venituri ale bugetului UE au rămas aceleași în ultimele decenii, respectiv: taxele 

vamale, contribuțiile de la statele membre bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și cele bazate 

pe venitul național brut (VNB). În urma unei scăderi constante a taxelor vamale, contribuțiile bazate 

pe VNB au devenit, în prezent, sursa predominantă de finanțare a bugetului UE (la aproximativ 

80 %, împreună cu contribuțiile bazate pe TVA). 

- Taxele vamale sunt percepute de la operatorii economici, sunt colectate la granițele externe 

ale UE și sunt vărsate direct la bugetul UE. În momentul de față, statele membre rețin 20 % din suma 

respectivă cu titlu de costuri de colectare; 

- În prezent, în toate statele membre ale UE, bazele taxei TVA sunt armonizate în urma unui 

proces statistic complex, ulterior percepându-se de la fiecare stat membru, cu unele excepții, o cotă 

uniformă de 0,3 %; 

- Resursa proprie bazată pe VNB finanțează partea din buget care nu este acoperită de alte 

venituri. Se percepe același procentaj din VNB-ul fiecărui stat membru. Cota este stabilită în cadrul 

procedurii bugetare anuale. Unele state membre beneficiază de o reducere. 

 

 Ce tipuri de noi surse de finanțare se propunpe termen lung? 

 

Comisia Europeană propune introducerea unui „pachet” de noi resurse proprii, compus din: 

 20 % din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii; 

 O cotă de apel de 3 % aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care 

urmează a fi eșalonată odată ce legislația necesară a fost adoptată); 

 O contribuție națională calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care nu 

sunt reciclate din fiecare stat membru (0,80 € per kg). 

 

Atribuirea unei cote din anumite baze de impozitare armonizate (cum ar fi baza fiscală 

consolidată comună a societăților) sau din alte surse ancorate în politicile sau legislația UE (cum ar fi 

schema de comercializare a certificatelor de emisii sau deșeurile de ambalaje din plastic care nu sunt 

reciclate) în bugetul UE este o modalitate de a îmbunătăți sinergiile dintre Uniune și economiile 

naționale și de a alinia mai bine finanțarea din bugetul UE la prioritățile politice ale acesteia. 

Pe baza propunerilor Comisiei, se estimează că ponderea noilor resurse proprii se va ridica la 

o medie anuală de aproximativ 22 de miliarde euro în perioada 2021-2027, sumă ce corespunde unui 

procent de aproximativ 12 % din veniturile bugetului UE. Acest lucru va contribui la finanțarea unor 

noi priorități naționale și la reducerea contribuțiilor bazate pe VNB. 

În paralel, Comisia Europeană mai propune economii în unele dintre principalele domenii de 

cheltuieli și reforme la nivelul întregului buget pentru a spori raționalizarea acestuia și pentru a 

valorifica la maximum fiecare euro cheltuit. 

 

 Crearea de noi surse de venituri pentru bugetul UE este o decizie importantă -

cum este luată această inițiativă și de către cine? 

 

Decizia privind resursele proprii, care stabilește sistemul de finanțare globală al UE, poate fi 

modificată numai prin votul unanim al statelor membre și după ratificarea de către parlamentele 

naționale. În consecință, aceste modificări au loc foarte rar. Ultima modificare calitativă substanțială 

datează din anii 1980, când au fost adoptate așa-numitele „pachete Delors” și a fost introdusă 

componenta bazată pe venitul național brut pentru a răspunde creșterii cheltuielilor legate de punerea 

în aplicare a pieței unice și extinderea către noile state membre. 
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 Care sunt motivele pentru majorarea plafonului resurselor proprii? 

 

Comisia Europeană motivează că decizia privind resursele proprii cuprinde, de asemenea, un 

plafon pentru cererile anuale de resurse proprii pentru a oferi certitudine și previzibilitate statelor 

membre pentru politicile lor bugetare și planificarea financiară. În prezent, acest plafon este fixat la 

1,20 % din VNB-ul UE. Având în vedere retragerea Regatului Unit, acest plafon scade automat cu 

circa 16 % [adică, cu ponderea Regatului Unit în VNB-ul UE]. 

În același timp, integrarea Fondului european de dezvoltare în bugetul UE va trebui să fie 

însoțită de o creștere a plafonului. O marjă suficientă între acest plafon și plafonul de plăți este de 

asemenea necesară pentru a se garanta că Uniunea este în măsură, în orice situație, să își 

îndeplinească obligațiile financiare, chiar și în perioade de criză economică. Acest lucru este 

important și pentru a menține rating-ul financiar de “AAA” al UE. 

Prin urmare, Comisia propune să se majoreze plafonul resurselor proprii la 1,29 % din VNB-

ul UE-27. 

 

 Chestiunea Brexit-ului – implicaţii bugetare pentru UE 

 

Comisia Europeană se confruntă cu următoarea situaţie: dat fiind faptul că Regatul Unit (care 

beneficiază demult de o corecție/ o reducerebugetară substanțială) este în curs de a părăsi UE, nu a 

sosit oare momentul să se elaboreze un buget al UE mai echitabil și din cadrul căruia să se elimine 

diversele rabaturi? 

Elaborarea unui buget mai echitabil și mai simplu necesită abordarea problemei rabaturilor, 

dintre care unele datează de la începutul anilor 1980. O serie de state membre beneficiază de un 

sistem complex de corecții și rabaturi, cea mai importantă dintre acestea fiind „corecția în favoarea 

Regatului Unit”. 

În plus, un număr tot mai mare de alte mecanisme de corecție au fost elaborate de-a lungul 

timpului. Începând din 2002, Austria, Germania, Țările de Jos(Olanda) și Suedia au beneficiat de o 

reducere permanentă a contribuției lor la finanțarea corecției în favoarea Regatului Unit — 

„corecțiile la corecție”. Reduceri suplimentare au fost, de asemenea, acordate anumitor state 

membre a căror sarcină bugetară a fost considerată excesivă. Germania, Țările de Jos și Suedia au 

obținut o reducere temporară a cotelor de apel al TVA-ului pentru perioada 2014-2020. Austria, 

Țările de Jos, Suedia și Danemarca au beneficiat, de asemenea, de o reducere forfetară a 

contribuțiilor bazate pe VNB. 

De asemenea, actuala cotă de 20 %, reținută de statele membre din toate veniturile vamale, nu 

corespunde costului efectiv. Mai mult, ea nu este utilizată pentru consolidarea sistemelor de control 

vamal. Cota respectivă este pur și simplu vărsată în bugetele naționale, fără să reflecte nevoile și 

cheltuielile necesare pentru a proteja uniunea vamală. Prin urmare, aceasta poate fi considerată un 

rabat indirect pentru anumite state membre. 

Drept urmare, sumele brute ale corecțiilor și rabaturilor (chiar și fără a lua în considerare 

corecția în favoarea Regatului Unit) depășesc o sumă anuală de 5 miliarde euro pe an pentru actualul 

buget pe termen lung. Acest lucru a făcut ca sistemul de finanțare a bugetului UE să fie excesiv de 

complex și de opac și mai puțin echitabil. 

Faptul că Regatul Unit părăsește UE oferă o ocazie de simplificare și de reformare a 

actualului sistem complicat de corecții și de corecții la corecții. Comisia propune eliminarea tuturor 

corecțiilor pe partea de venituri (rabaturi) și reducerea de la 20 % la 10 % a cuantumului reținut de 

statele membre în momentul colectării veniturilor vamale pentru bugetul UE. Grație acestor două 

măsuri, bugetul UE va deveni mai echitabil și mai transparent. 

În același timp, pentru a se evita o creștere bruscă și semnificativă a contribuțiilor pe care 

anumite state membre le vor plăti începând din 2021, Comisia Europeană propune reduceri 

forfetare ale contribuțiilor bazate pe VNB ale acestora, care vor fi eliminate treptat în decursul 

unei perioade de 5 ani și vor dispărea complet până în 2026. În aceeași ordine de idei, reducând 

costurile de colectare reținute de către statele membre, Comisia propune, de asemenea, să se 

consolideze sprijinul financiar pentru echipamentele vamale și cele informatice, cu scopul de a 

răspunde mai bine nevoilor reale. 
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Cadrul juridic privind resursele proprii ale bugetului UE 

 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) a introdus inovări importante care 

permit modificări semnificative, nu numai în ceea ce privește procedura bugetară a UE, ci și în ceea 

ce privește modul în care este finanțat bugetul UE. Două dispoziții din TFUE prezintă o relevanță 

deosebită pentru propunerile Comisiei Europene:  

 Conform articolului 311 alineatul (3), Consiliul UE „poate stabili categorii noi de 

resurse proprii sau poate abroga o categorie existentă” în contextul unei decizii 

privind resursele proprii. Această dispoziție permite în mod explicit crearea de noi resurse 

proprii.  

 Conform articolului 311 alineatul (4), „Consiliul UE, hotărând prin regulamente, în 

conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește măsurile de punere în 

aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii, în măsura în care acest lucru 

este prevăzut de decizia [privind resursele proprii]”. Această dispoziție introduce 

posibilitatea de a stabili, în cadrul unui regulament de punere în aplicare, măsuri specifice 

de punere în aplicare privind sistemul de resurse proprii, în limitele stabilite de decizia 

privind resursele proprii.  

 

Astfel, aceste propuneri ale Comisiei Europene, care sunt supuse aprobării Consiliului UE, 

exploatează pe deplin aceste posibilități, inițiind crearea mai multor resurse proprii noi și propunând 

includerea unei serii de dispoziții diverse într-un regulament de punere în aplicare, [COM(2018)327], 

în temeiul articolul 311 alineatul (4).  

Această abordare își propune să asigure sistemului actual un grad suficient de flexibilitate în 

cadrul și în limitele stabilite prin decizia privind resursele proprii, prin includerea într-un regulament 

de punere în aplicare mai degrabă decât în cadrul deciziei a tuturor modalităților practice care ar 

trebui să facă obiectul unei proceduri optimizate. Aceste propuneri vor reflecta intențiile Consiliul 

UE, astfel cum au fost exprimate în cadrul Convenției privind viitorul Europei, și aprobate cu ocazia 

conferinței interguvernamentale ulterioare din 2003.  

Comisia Europeană arată că există sau au fost deja propuse actele de bază și datele necesare 

pentru calculul resurselor proprii bazate pe venituri fiscale sau pe contribuții care generează fluxuri 

de venituri. Toate aceste acte de bază și toate aceste date sunt strâns legate de domenii care au o 

evidentă dimensiune de politică a Uniunii, cum ar fi piața unică sau protecția mediului.  

 

„Elementele-cheie” ale deciziei privind resursele proprii ale bugetului UE 

 

Din perspectivă juridică, elementele următoare privind resursele proprii ale bugetului UE sunt 

stabilite în mod direct de către UE prin această propunere de decizie formulată de Comisia 

Europeană şi supusă adoptării de către Consiliul UE:  

 categoriile de resurse proprii care trebuie să fie înscrise în bugetul Uniunii; 

 coeficienții maximi de apel care trebuie aplicați;  

 plafoanele resurselor proprii; 

 mecanismele de corecție (dacă sunt considerate necesare) și modul de finanțare a 

acestora; 

 anumite principii bugetare.  

 

De asemenea, această propunere de decizie adresată Consiliului UE enumerăşi dispozițiile 

care ar putea fi reglementate prin măsurile de punere în aplicare. În ultimul rând, decizia mai prevede 

şi câteva măsuri cu caracter tranzitoriu.  

Propunerea de decizie este însoţită de propunerea de Regulament privind punerea în aplicare, 

[COM(2018)327] şi de propunerea de Regulament privind punerea la dispoziţie [COM(2018)326]. 

 

 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180327.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180327.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180326.do?appLng=RO
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Regulamentul privind punerea în aplicare, [COM(2018)327] 

 

Regulamentul de punere în aplicare propus are ca temei juridic articolul 311 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care prevede toate modalitățile practice și 

detaliile tehnice privind resursele Uniunii ce ar trebui să fie reglementate printr-o procedură 

optimizată pentru a asigura sistemului un grad suficient de flexibilitate în cadrul și în limitele 

stabilite prin decizia privind resursele proprii.  

Această procedură nu va include aspecte legate de sistemul de resurse proprii care vizează 

punerea la dispoziție a resurselor proprii și satisfacerea necesităților financiar-contabile de trezorerie 

ale UE. De asemenea, regulamentul de punere în aplicare include dispoziții cu caracter general, 

aplicabile tuturor tipurilor de resurse proprii și pentru care un control parlamentar adecvat este 

deosebit de important. Dispozițiile se referă în principal la aspectele privind controlul și 

supravegherea veniturilor și la competențele aferente ale inspectorilor Comisiei Europene.  

În consecință, în acest regulament de punere în aplicare se găsesc următoarele dispoziții, 

stabilite în conformitate cu lista prevăzută de decizia privind resursele proprii:  

 

 Coeficienții de apel aplicabili pentru fiecare din resursele proprii stabilite în propunerea de 

decizie privind reformarea sistemului de resurse proprii bugetare ale UE, [COM(2018)325]. 

Aceasta oferă o flexibilitate redusă în limitele stabilite de decizia privind resursele proprii. În 

absența unei asemenea flexibilități, capacitatea de a efectua ajustări necesare și în timp util 

ale resurselor proprii ar fi afectată de procedura oneroasă și îndelungată prevăzută pentru 

adoptarea deciziilor privind resursele proprii. 

 Venitul național brut (VNB) de referință, în conformitate cu Sistemul european de conturi 

naționale și regionale (SEC), și dispozițiile ce trebuie luate în cazul unor schimbări 

semnificative ale acestuia (observaţie: perfecționarea metodelor de măsurare a VNB în 

contextul revizuirilor SEC poate avea un impact asupra plafoanelor resurselor proprii).  

 Ajustarea soldului bugetar anual. Întrucât principiul general privind reportarea excedentelor 

este prevăzut de decizie, măsurile de punere în aplicare sunt stabilite de regulamentul propus 

în acest sens. 

 Dispozițiile privind controlul și supravegherea, inclusiv cerințele de raportare suplimentare. 

Alături de decizia privind resursele proprii, regulamentul de punere în aplicare garantează 

faptul că orice ajustare tehnică a sistemului a făcut obiectul nu numai al aprobării de către 

statele membre din UE, ci și al aprobării de către Parlamentul European.  

 

Regulamentul privind punerea la dispoziție, [COM(2018)326] 

 

Pe lângă măsurile de punere în aplicare menționate mai sus, cerințele operaționale care 

trebuie îndeplinite pentru punerea resurselor proprii la dispoziția bugetului UE și în conturile 

Comisiei Europene sunt specificate într-un regulament al Consiliului UE, astfel cum se prevede la 

articolul 322 alineatul (2) din TFUE.  

Prin urmare, pachetul de propuneri legislative cuprinde și un regulament suplimentar privind 

punerea la dispoziție, care cuprinde noi dispoziții privind metodele de calcul și de punere la 

dispoziție a resurselor proprii bazate pe baza fiscală consolidată comună a societăților, pe sistemul 

UE de comercializare a certificatelor de emisii și pe deșeurile de ambalaje din plastic care nu sunt 

reciclate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180327.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180325.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180326.do?appLng=RO
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III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

  
 Decizia privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene va reveni Consiliului UE, 

care va hotărî în unanimitate, cu aprobarea Parlamentului European.  

  

 Comisia Europeană susține că este necesar să se acorde maximă prioritate negocierilor 

noului CFM 2021-2027, fiind de dorit să se ajungă la un acord înainte de alegerile pentru 

Parlamentul European (2019) și de summitul de la Sibiu, România, din 9 mai 2019. 

  

 Președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a declarat că: „(…) noul buget 

reprezintă o oportunitate de a ne modela viitorul ca o Uniune nouă și ambițioasă, formată din 27 de 

state membre unite prin solidaritate. (…) Mingea este acum în terenul Parlamentului și al 

Consiliului UE. Cred cu tărie că ar trebui să ne propunem să ajungem la un acord înainte de 

alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor.” 

  

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție la 14 martie 2018 referitoare lapregătirea 

poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI))
2
. În cadrul acesteia se solicită 

instituțiilor abilitate ale Uniunii să își asume rolul ce le revine în procesul complex de reformare a 

sistemului resurselor proprii ale UE. 

  

 Totodată, Parlamentul European a adoptat şi o rezoluţie separată referitoare la reforma 

sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene(2017/2053(INI))
3
.În cadrul acesteia, parlamentarii 

europeniconstată că principalul act legislativ de stabilire a dispozițiilor privind sistemul de resurse 

proprii, respective așa-numita Decizie privind resursele proprii (DRP), este adoptat de Consiliu UE, 

hotărând în unanimitate, după consultarea Parlamentului European, și că această decizie este supusă 

ratificării de către toate statele membre ale UE. Astfel, textul rezoluţiei subliniază că aceasta este una 

dintre cele mai greoaie proceduri legislative prevăzute de Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE). 

  

 Eurodeputaţii mai observă că, în acelaşi act legislativ, Consiliul UE stabilește, printre altele, 

plafonul resurselor proprii și poate stabili noi categorii de resurse proprii sau poate abroga o 

categorie existent. Astfel, se subliniază că, deşi nu are o dată anume de expirare, DRP este direct 

legată de CFM-ul corespunzător care stabilește nivelul maxim de cheltuieli pentru perioada pe care o 

cuprinde.  

  

 Eurodeputaţii invită Consiliul UE și Comisia Europeană ca, în contextul unei viitoare 

revizuiri a tratatelor fundamentale ale Uniunii, să sprijine solicitarea Parlamentului European de 

modificare a articolului 311 din TFUE pentru a consolida rolul Parlamentului în procedura de 

adoptare a resurselor proprii ale UE. 

  

 Nu în ultimul rând, eurodeputaţii reamintesc că statele membre sunt responsabile pentru 

politicile lor bugetare și subliniază că prerogativa de a percepe impozite este un element central al 

suveranității statelor membre. Parlamentul European subliniază că reforma resurselor proprii ale UE 

nu reprezintă un transfer de suveranitate națională în acest domeniu, ci, mai degrabă, aliniază 

sistemul actual la spiritul și litera tratatelor UE. 

 

 

 

 

 

                                                 
2http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-

0075+0+DOC+XML+V0//RO.  
3http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=RO.  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2053(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=RO
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 Parlamentul Suediei a emis un aviz motivat faţă de propunerile Comisiei Europene. 

 

Parlamentul suedez
4
 - „Riksdag” - şi-a manifestat dezacordul faţă de acest set de iniţiative ale 

Comisiei Europene şi a emis un aviz motivat pentru propunerea de decizie şi pentru propunerea 

de regulament de punere în aplicarea sistemului de resurse proprii ale UE. 

 

Comisia parlamentară pentru finanţe a Riksdag-ului consideră că propunerile Comisiei Europene 

conțin dispoziții care sunt problematice și excesive în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

propunerilor. În consecinţă, parlamentarii suedezi din comisia sectorială pentru domeniul 

financiar-bugetar au convenit că aceste două documente publicate de Comisia Europeană încalcă 

principiul subsidiarităţii. Parlamentul suedez a aprobat acest proiect de aviz motivat. 

 

Comisia parlamentară suedeză considerăîn mod deosebit, că un asepct foarte important este acela 

că se propune o decizie a Consiliului UE privind noile resurse proprii bazată pe venituri viitoare 

ale Uniunii care vor fi obținute pe baza unei propuneri anterioare - propunere care nu a fost 

adoptată la nivelul UE, respectiv propunerile Comisiei Europene din 2016 privind baza fiscală 

consolidată comună a societăților corporative, (cunoscută ca propunerea „CCCTB”). 

 

În acest sens, parlamentarii suedezi reaminteasc faptul că, atunci când se analizează propunerea 

pentru o bază fiscală consolidată comună a societăților - CCCTB, Riksdag-ul suedez a considerat 

în 2016 că această propunere nu era în conformitate cu principiul subsidiarității (avizul motivat 

nr. 2016/17: SkU17). 

 

Totodată, parlamentarii Riksdag-ului susțin că sistemul actual de reglementare al resurselor 

proprii ale UE este în mare măsură adecvat, neimpundu-se modificări majore. În principiu, 

Riksdag-ul se opune cu fermitate ideii că bugetul UE ar trebui finanțat din prelevarea de diverse 

impozite și, prin urmare, consideră că UE nu ar trebui să dețină drepturi privind impozitarea 

directă. 

 

Riksdag-ul consideră că propunerile actuale ale Comisiei Europene privind resursele proprii ale 

UE conțin dispoziții care sunt problematice și excesive în ceea ce privește atingerea obiectivelor 

propuse. Avizul motivat adoptat de parlamentul suedez respingea ideea „coşului” de noi surse 

proprii, promovată de Comisia Europeană. 

 

Riksdag-ul împărtăşeşte şi evaluarea guvernului Suediei care consideră că propunerile Comisiei 

sunt vagi și concepute imprecis în multe privinţe, fiind și încărcatede ambiguități. 

 

 În consecinţă, Parlamentul Suediei consideră că propunerile Comisiei Europene nu pot 

fi considerate conforme cu principiul subsidiarității. 

 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

 Poziţia susţinută până în prezent, în mod oficial, de către reprezentanţii Guvernului României 

referitor la întregul pachet de propuneri privind viitorul CFM 2021-2027 subliniază necesitatea 

concretizării agendei pozitive propuse de preşedintele Comisiei Europene şi asupra căreia au 

convenit liderii statelor membre ale UE, precumşi reflectarea acesteia în viitorul CFM al Uniunii 

Europene. 

 Pentru România, viitorul cadru bugetar al UE post-2020 prezintă o importanţă aparte, fiind 

unul dintre principalele dosare pe care ţara noastră le va gestiona pe durata mandatului Preşedinţiei 

Consiliului UE. România evidenţiază importanţa menţinerii unităţii statelor membre spre obţinerea 

                                                 
4 Parlament unicameral, denumit: „Riksdag”, („Adunarea naţională”). 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20180135/serik.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/scrutiny/CNS20180135/serik.do
https://www.eerstekamer.nl/eu/documenteu/2016/17_sku17_subsidiariteitsbezwaar/f=/vka6f9vz7yoq.pdf
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unui consensși va acţiona pentru facilitarea unui acord politic privind bugetul Uniunii Europene după 

2020. 

 De asemenea, este important ca procesul de negociere să conducă la un buget al Uniunii 

ambiţios, modern şi care să răspundă aşteptărilor cetăţenilor UE. În acelaşi timp, evidenţiem 

necesitatea de a avea un buget suficient, care să susţină, în continuare, finanţarea adecvată a 

politicilor care au condus la creştere şi dezvoltare – politica agricolă comună (PAC) şi politica de 

coeziune (PC) - în vederea reducerii decalajelor dintre statele membre şi regiuni. 

 

Camera Deputaţilor îşi exprimă rezerva asupra noilor resurse proprii propuse, reprezentate de 

cota de 3 % aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăţilor comerciale.
5
 

 

În privinţa propunerilor iniţiale ale Comisiei Europene, din anul 2016, privind baza fiscală 

consolidată – CCCTB – Camera Deputaţilor şi-a exprimat o serie de rezerve în cadrul HCD nr. 

45/30.05.2017, considerând că aceste prevederi pot afecta echilibrul bugetar al statelor membre UE. 

 

 În acelaşi sens, Camera îşi exprimă rezerva şi cu privire la propunerea de creştere a ratei co-

finanţării naţionale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri ale UE, în paralel cu scăderea pre-

finanţării, deoarece aceasta ar putea avea un impact major asupra bugetelor de stat ale statelor 

membre ale UE. 

 

 Camera Deputaţilor mai subliniază şi necesitatea de a se depune eforturi sporite pentru 

eliminarea explicită a practicilor excesive în managementul fondurilor europene, în special în cazul 

întreprinderilor mici şi mijlocii şi alantreprenorilor din zonele rurale, pentru flexibilizarea şi 

simplificarea transferurilor între programe. 

 

 

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 
 

 Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără, (2 mai 2018): 

Întrebări și răspunsuri: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_ro.htm. 

 

 Fișe informative și documente juridice: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_ro; 

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_en. 

 

 Informații cheie referitoare la bugetul UE pentru viitor - Cadrul financiar multianual 

(2021-2027): https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-

budget-future_ro.  

 

Anexa 1:  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la reforma sistemului 

de resurse proprii al Uniunii Europene (2017/2053(INI)).  

 

 

 

  

Filip Clem 

7 august2018 

                                                 
5
 HCD nr. 41/18.06.2018. 

http://www.cdep.ro/eu/docs/F-843301911/HCD_COM(2018)_321.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1175222968/hotarare_COM(2016)_682_683_685.PDF
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1175222968/hotarare_COM(2016)_682_683_685.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/multi-annual-financial-framework_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_ro
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+PDF+V0//RO
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=563

