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VENITURILE UNIUNII

Bugetul UE este finanțat în principal (99 %) din resurse proprii. Venitul anual trebuie să
acopere în totalitate cheltuielile anuale. Veniturile bugetare sunt stabilite de Consiliu, după
consultarea Parlamentului European. Decizia privind sistemul de resurse proprii trebuie să
fie ratificată de statele membre.

TEMEIUL JURIDIC

— Articolul 311 și articolul 332 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene și articolele 106a și 171 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a
Energiei Atomice;

— Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse
proprii ale Uniunii Europene[1], Regulamentul (UE, Euratom) nr. 608/2014 al Consiliului
din 26 mai 2014 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii
ale Uniunii Europene[2] și Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din
26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii
tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru
a răspunde necesităților trezoreriei[3]. În urma ratificării, aceste acte juridice au intrat în
vigoare la 1 octombrie 2016 și se aplică retroactiv începând cu 1 ianuarie 2014.

OBIECTIV

A oferi Uniunii Europene autonomie financiară în limitele disciplinei bugetare.

FUNCȚIONARE

În timp ce Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) a beneficiat de resurse
proprii încă de la început, Comunitatea Economică Europeană (CEE) și Comunitatea Europeană
a Energiei Atomice (Euratom) au fost inițial finanțate din contribuțiile statelor membre. Decizia
privind resursele proprii din 21 aprilie 1970 a asigurat CEE propriile sale resurse. Resursele
proprii menite să acopere creditele de plată anuale sunt limitate în prezent la maximum 1,20 %
din venitul național brut (VNB) al UE. În practică, actualul cadru financiar multianual (CFM)
2014-2020 stabilește plafonul la aproximativ 1% din VNB al UE. Întrucât bugetul trebuie să fie
echilibrat, și cheltuielile sunt limitate de acest plafon.

[1]JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
[2]JO L 168, 7.6.2014, p. 29.
[3]JO L 168, 7.6.2014, p. 39.
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VENITURI

1. Resursele proprii „tradiționale”
Constau în taxe vamale, taxe agricole și taxele pe zahăr și izoglucoză. Acestea au fost create
prin Decizia din 1970 și sunt colectate începând din acel moment. În 2015, resursele proprii
„tradiționale” au reprezentat 12,8% din venitul total.
2. Resursa proprie bazată pe TVA
Ea constă, în prezent, în transferarea către Uniune a unui procent din TVA-ul estimat a fi colectat
de statele membre. Deși este prevăzută în Decizia din 1970, această resursă nu a fost aplicată
până în momentul armonizării sistemelor de TVA din statele membre în 1979. În 2015, resursa
bazată pe TVA a reprezentat 12,3% din veniturile totale.
3. Resursa proprie bazată pe VNB
Această resursă proprie constă în prelevarea din VNB-ul statelor membre a unui procent
uniform prevăzut în procedura bugetară a fiecărui an și a fost creată prin Decizia 88/376/CEE
a Consiliului. Inițial, această contribuție urma să fie colectată doar în cazul în care celelalte
resurse proprii nu acopereau în totalitate cheltuielile, însă ea finanțează în prezent cea mai mare
parte a bugetului UE. Resursa bazată pe VNB s-a triplat față de sfârșitul anilor ’90 și, în 2015,
a reprezentat 68,9% din veniturile UE.
4. Alte venituri și soldul reportat din exercițiul financiar anterior
Printre celelalte venituri se numără impozitele pe salarii plătite de personalul UE, contribuțiile
unor țări care nu sunt membre ale UE la anumite programe ale UE și amenzile plătite de
societățile care încalcă legislația în domeniul concurenței sau alte reglementări. În cazul unui
surplus, soldul din fiecare exercițiu financiar este înscris în bugetul pentru anul următor sub
formă de venituri. Alte venituri, solduri și ajustări tehnice s-au ridicat în 2015 la 6% din
veniturile totale.
5. Mecanisme de corecție
Corecția dezechilibrelor bugetare dintre contribuțiile statelor membre face parte, de asemenea,
din sistemul actual de resurse proprii. „Corecția în favoarea Regatului Unit”, convenită în
1984, constă într-o reducere a contribuției Regatului Unit egală cu două treimi din diferența
dintre contribuția sa (excluzând resursele proprii tradiționale) și ceea ce primește înapoi de la
buget. Această corecție a fost ajustată în 2007 pentru a exclude treptat din calcule cheltuielile
neagricole din statele membre care au aderat începând cu 2004. Această corecție este finanțată
de toate celelalte state membre, cu excepția Germaniei, a Țărilor de Jos, a Austriei și a Suediei,
care beneficiază de o reducere a contribuțiilor lor la finanțarea corecției pentru Regatul Unit.
Germania, Țările de Jos, Austria și Suedia au beneficiat, de asemenea, de o cotă redusă a
contribuției bazate pe TVA pentru perioada 2007-2013, iar Țările de Jos și Suedia au beneficiat
de o reducere a contribuției lor bazate pe VNB pentru aceeași perioadă.
În ceea ce privește mecanismele de corecție actuale, se menține actualul mecanism de corecție
pentru Regatul Unit și finanțarea acestuia, precum și cotele reduse ale contribuțiilor la resursa
proprie bazate pe TVA în perioada 2014-2020 pentru Germania, Țările de Jos și Suedia
(0,15%) și reduceri brute ale contribuțiilor bazate pe VNB anuale în perioada 2014-2020 pentru
Danemarca (130 de milioane EUR), Țările de Jos (695 de milioane EUR) și Suedia (185 de
milioane EUR) și în perioada 2014-2016 pentru Austria (30 de milioane EUR în 2014, 20 de
milioane EUR în 2015 și 10 milioane EUR în 2016). În ceea ce privește costurile de colectare
în cazul resurselor proprii tradiționale, procentul care poate fi reținut de statele membre a fost
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redus de la 25 % la 20 %.Ultima ajustare a sistemului de resurse proprii privește o modificare
a Deciziei de punere în aplicare pentru a permite statelor membre să amâne până la data de 1
septembrie a anului următor punerea la dispoziție a unor sume deosebit de mari rezultate din
ajustări ale resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

În mai multe rezoluții din ultimii ani (de exemplu, Rezoluția din 17 decembrie 2014 privind
sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene), Parlamentul a subliniat o serie de
probleme legate de sistemul de resurse proprii, în special de complexitatea sa excesivă.
Parlamentul a făcut propuneri pentru a asigura independența financiară a Uniunii și pentru a
simplifica și a face mai democratică și mai transparentă colectarea veniturilor.
Tratatul de la Lisabona prevede ca bugetul să fie finanțat integral din resurse proprii și conferă
Consiliului competența de a adopta în unanimitate, după consultarea Parlamentului, o decizie
privind sistemul de resurse proprii al Uniunii, care să includă posibilitatea de a introduce noi
categorii de resurse proprii și de a renunța la unele existente. Orice astfel de decizie ar trebui
ratificată de statele membre. Cu toate acestea, măsurile de punere în aplicare a unei astfel de
decizii pot fi adoptate acum de Consiliu numai după ce obține aprobarea Parlamentului. Acest
lucru poate fi considerat un pas în direcția extinderii metodei comunitare la domeniul resurselor
proprii ale Uniunii.
Pe baza noilor dispoziții din Tratatul de la Lisabona, Parlamentul a solicitat în mod repetat o
reformă aprofundată a sistemului său de resurse proprii, de exemplu în Rezoluția sa din 15 aprilie
2014 referitoare la negocierile privind CFM 2014-2020: învățăminte și perspective.
În Rezoluția sa legislativă din 16 aprilie 2014 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului
privind sistemul de resurse proprii, Parlamentul a evidențiat importanța grupului la nivel înalt
privind resursele proprii, care a fost înființat la insistențele Parlamentului în timpul negocierilor
privind CFM pentru perioada 2014-2020. Acest grup la nivel înalt, alcătuit din reprezentanți ai
Parlamentului, ai Consiliului și ai Comisiei și prezidat de Mario Monti, a efectuat o revizuire
generală a sistemului de resurse proprii, în dialog cu parlamentele naționale.
Grupul lui Monti și-a prezentat raportul final în ianuarie 2017. Timp de doi ani, grupul a reflectat
asupra unor modalități de finanțare a bugetului european mai transparente, mai simple, mai
echitabile și bazate pe răspundere democratică. Concluzia principală este că bugetul UE are
nevoie de reforme, atât la nivelul veniturilor, cât și la nivelul cheltuielilor, pentru a face față
provocărilor actuale și pentru a obține rezultate concrete pentru cetățenii europeni. Pentru a
înlocui parțial contribuțiile bazate pe VNB, grupul menționează posibile noi resurse, care ar
putea să se bazeze pe o taxă pe emisiile de dioxid de carbon, o taxă comună pentru combustibil
sau alte forme de energie, o taxă de mediu, un impozit comun pe profit, o reformă a TVA-ului
sau o taxă impusă sectorului financiar. Aceste recomandări sunt compatibile cu tratatele și ar
putea fi introduse în cadrul următorului CFM.
Rezultatele activității grupului la nivel înalt sunt evaluate în prezent, astfel încât posibilele
reforme să poată fi puse în practică în timpul viitorului CFM. În raportul final se precizează
că „retragerea Regatului Unit din UE atrage după sine eliminarea mecanismului de corecție în
favoarea Regatului Unit și «reducerile la reduceri» aferente” (Recomandarea #07 p. 13).
În Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM
2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei, Parlamentul a invitat
Comisia să prezinte, până la sfârșitul anului 2017, un pachet legislativ ambițios privind resursele
proprii începând cu 2021, întemeiat pe principii directoare precum simplitatea, echitatea și

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0378+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0378+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0432+0+DOC+XML+V0//RO
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0309+0+DOC+PDF+V0//RO
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transparența. În Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea
perioadei a CFM 2014-2020, Parlamentul a subliniat din nou necesitatea de a reduce ponderea
contribuțiilor bazate pe VNB și a solicitat ca resursa bazată pe TVA să fie ori reformată
substanțial, ori eliminată cu totul. De asemenea, Parlamentul a solicitat introducerea uneia sau
mai multor resurse proprii noi, precum și eliminarea treptată a tuturor formelor de corecții. După
adoptarea de către Parlament a evaluării la jumătatea perioadei a CFM, Comisia pentru bugete
elaborează rapoarte strategice din proprie inițiativă referitoare la CFM după 2020 și resursele
proprii în care vor fi evaluate recomandările din Raportul Monti. Adoptarea acestor rapoarte
este planificată în prezent pentru începutul lui 2018.
Minna Ollikainen
06/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0412+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO#BKMD-15
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