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Subiect: Aviz referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii 
ale Uniunii Europene (COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

Stimate domnule Van Overtveldt,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru afaceri constituționale a fost 
solicitată pentru a transmite un aviz comisiei dumneavoastră. În cursul reuniunii din 14 iulie 
2020, s-a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru afaceri constituționale a examinat chestiunea în cauză în cursul reuniunilor 
sale din 14 iulie 2020 și 27 august 2020. În cadrul acestei din urmă reuniuni1, ea a decis să 
recomande Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor 
sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Cu stimă,

Antonio Tajani

1 La votul final au fost prezenți: Antonio Tajani (președinte), Gabriele Bischoff (vicepreședinte), Charles 
Goerens (vicepreședinte), Giuliano Pisapia (vicepreședinte), Sandro Gozi (raportor pentru aviz), Alexander 
Alexandrov Yordanov (pentru Brice Hortefeux), Gerolf Annemans, Gunnar Beck (pentru Antonio Maria 
Rinaldi), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz 
Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas 
Nienaß (pentru Daniel Freund), Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, 
Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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SUGESTII

1. își reiterează opinia că sistemul actual de resurse proprii este excesiv de complex, 
discriminatoriu, netransparent și neinteligibil pentru cetățeni; subliniază că reforma sa 
aprofundată este esențială pentru creșterea disponibilității veniturilor, a previzibilității, a 
eficienței, a clarității și a echității;

2. reiterează necesitatea introducerii rapide a unor noi resurse proprii veritabile, în 
conformitate cu poziția Parlamentului European2 și a recomandărilor Grupului la nivel înalt 
privind resursele proprii, pentru a constitui un buget solid al Uniunii axat pe interesul 
european comun, capabil să facă față provocărilor actuale – în special să contribuie la 
finanțarea redresării economice în urma crizei provocate de COVID-19 și să compenseze 
costurile suplimentare generate prin intermediul programului „Next Generation EU” - care 
se termină cu abordarea „rentabilității echitabile” și care oferă rezultate care contează 
pentru cetățenii europeni; reamintește că cerința legală de a pune la dispoziția bugetului 
UE resurse proprii veritabile decurge în mod direct din tratatele UE; subliniază că noile 
resurse proprii ar trebui să fie aliniate la obiectivele de politică ale Uniunii și să fie tratate 
independent de dimensiunea bugetului;

3. consideră că, deși contribuția bazată pe VNB a reprezentat până în prezent o sursă stabilă 
și fiabilă de venituri pentru bugetul UE de la introducerea sa în 1988, transformarea treptată 
a acesteia dintr-o resursă reziduală în bugetul UE în componenta cea mai predominantă nu 
respectă pe deplin spiritul tratatelor, conform cărora Uniunea își asigură mijloacele 
necesare pentru atingerea obiectivelor și pentru realizarea politicilor sale, iar bugetul său 
este finanțat integral din resurse proprii; subliniază că negocierile privind dimensiunea 
contribuțiilor naționale au fost, până în prezent, motivate, în principal, de considerente 
politice și financiare, spre deosebire de necesitatea de a stabili bugete care să răspundă 
nevoilor și angajamentelor identificate și că acest lucru a contribuit la crearea unei percepții 
false și nocive, potrivit căreia contribuțiile la bugetul UE sunt simple transferuri între 
plătitorii neți și beneficiarii neți și nu contribuția necesară pentru beneficiile pe care UE le 
oferă; este, prin urmare, de părere că introducerea unor noi resurse proprii veritabile ar 
trebui să înlocuiască treptat contribuțiile bazate pe VNB;

4. solicită din nou eliminarea tuturor corecțiilor bugetare și a mecanismelor de corecție cât 
mai curând posibil, pentru a asigura un tratament echitabil între statele membre; 
reamintește, în acest sens, că raportul Monti privind viitoarea finanțare a UE subliniază că 
reducerile și corecțiile bugetare fac ca bugetul UE să fie regresiv, întrucât statele membre 
mai bogate care beneficiază de reduceri contribuie mai puțin la bugetul UE, ca parte din 
VNB decât statele membre mai sărace; consideră că motivul istoric al existenței lor a 
încetat să existe după ce Regatul Unit a părăsit UE; își exprimă, prin urmare, dezamăgirea 

2 Rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 
– Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 
2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Rezoluția Parlamentului European din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele 
proprii și planul de redresare (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 și Rezoluția Parlamentului European din 
23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020 
(2020/2732(RSP), P9_TA(2020)0206.
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cu privire la faptul că, în concluzia Consiliului European extraordinar din 17-21 iulie 2020, 
acestea au fost menținute și, în unele cazuri, chiar au crescut;

5. salută propunerea modificată a Comisiei din 27 mai 2020, care viza împuternicirea 
Comisiei să împrumute 750 miliarde EUR la prețurile din 2018 de pe piețele de capital, ale 
căror încasări vor fi transferate programelor Uniunii în conformitate cu Instrumentul de 
redresare al Uniunii Europene („Next Generation EU”) pentru a gestiona consecințele 
crizei provocate de COVID-19, subliniază beneficiile creării unei capacități financiare 
suplimentare la nivelul Uniunii, care să fie imediat disponibilă prin intermediul acestui 
împrumut de fonduri, cu rambursări care urmează să fie efectuate din bugetul UE și 
introducerea unor noi resurse proprii veritabile în acest scop; salută propunerea Comisiei 
de a crește plafonul resurselor proprii la 1,4 % din VNB și de a crește temporar plafonul 
resurselor proprii la 2,0 % din VNB pentru a suporta datoria aferentă obligațiunilor de 
redresare; consideră, cu toate acestea, că majorarea temporară a plafonului resurselor 
proprii ar trebui să rămână disponibilă pentru a răspunde nu numai nevoilor cadrului 
financiar multianual și ale fondului de redresare și pentru a ține seama de scăderea 
preconizată a VNB după recesiunea indusă de criza provocată de COVID-19, ci și pentru 
a permite UE să se poată baza pe un buget mai mare pentru a-și îndeplini ambițiile politice;

6. își reiterează poziția conform căreia introducerea unui coș de noi resurse proprii până la 
sfârșitul CFM 2021-2027 ar trebui să urmărească să acopere cel puțin costurile aferente 
pachetului de redresare „Next Generation EU” (NGEU) (suma principală și dobânzile), 
pentru a asigura credibilitatea și sustenabilitatea planului de rambursare al pachetului;

7. consideră că mecanismul propus, care presupune „împrumutare pentru a cheltui” și 
utilizarea veniturilor alocate, respectă principiile echilibrului bugetar și disciplinei 
bugetare, precum și integritatea sistemului de resurse proprii, astfel cum este consacrat la 
articolele 310, 311 și 323 din TFUE; 

8. insistă asupra faptului că noul mecanism necesită o codecizie și o responsabilitate 
parlamentară adecvată din partea Parlamentului European și cât mai multă transparență cu 
putință; invită, de asemenea, Consiliul să implice Parlamentul îndeaproape și să coopereze 
cu acesta în toate etapele procedurii de adoptare a deciziei privind sistemul de resurse 
proprii; insistă asupra faptului că acest lucru trebuie să fie valabil în cazul deciziilor privind 
stabilirea priorităților și a plăților fondurilor pentru toate instrumentele finanțate prin 
veniturile alocate din exterior în cadrul programului „Next Generation EU”;

9. propune să se profite de impulsul oferit de Conferința privind viitorul Europei pentru a 
discuta avantajele unei modificări aduse tratatelor, pentru a se asigura că Parlamentul și 
Consiliul, prin vot majoritar, sunt instituțiile care stabilesc dispoziții privind resursele 
proprii ale Uniunii, pe baza unor resurse proprii veritabile, independente de bugetele 
naționale și și să analizeze modul în care procesul de aprobare al statelor membre ar putea 
fi reformat în acest caz, precum și să examineze modul în care un pachet de resurse proprii 
veritabile ar putea fi mai bine ancorat în tratate; consideră că acest lucru ar putea asigura 
atât permanența, cât și eficacitatea sistemului de resurse proprii și ar putea deschide calea 
către o veritabilă politică fiscală europeană, ameliorând astfel funcționarea și reziliența 
Uniunii Europene. 


