
PR\1208077RO.docx PE653.866v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru bugete

2018/0135(CNS)

9.7.2020

*
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse 
proprii ale Uniunii Europene
(COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

Comisia pentru bugete

Raportori: José Manuel Fernandes, Valérie Hayer



PE653.866v01-00 2/23 PR\1208077RO.docx

RO

PR_CNS_LegAct_am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)
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(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0325) astfel 
cum a fost modificată prin propunerea COM(2020)0445,

– având în vedere articolul 311 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și 
articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în 
temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0201/2018),

– având în vedere Rezoluțiile sale din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 
pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-20201 și la reforma sistemului de 
resurse proprii al Uniunii Europene2,

– având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 
2021-2027 și la resursele proprii3,

– având în vedere Raportul său interimar din 14 noiembrie 2018 referitor la cadrul 
financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui 
acord4,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor 
cetățenilor5,

– având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 octombrie 2019 
referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să 
răspundem așteptărilor cetățenilor,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar 
multianual, resursele proprii și planul de redresare6,

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget al UE care capacitează 
puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa” (COM(2020)0442),

1 JO C 162, 10.5.2019, p. 51.
2 JO C 162, 10.5.2019, p. 71.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0226.
4 Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
5 Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
6 Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
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– având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2020),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 
îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 
mod substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de decizie
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Totodată, decizia privind sistemul 
de resurse proprii oferă temeiul juridic 
pentru ca Comisia să împrumute fonduri 
de pe piețele de capital pentru a finanța 
cheltuielile în cadrul pachetului de 
redresare „Next Generation EU”. 
Costurile aferente principalului și 
dobânzii rambursărilor 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 în temeiul cadrului financiar 
multianual și nici la creșteri bruște ale 
contribuțiilor naționale. Prin urmare, 
astfel de costuri ar trebui să fie acoperite 
din veniturile obținute din noi resurse 
proprii veritabile. Orice sume generate de 
astfel de noi resurse proprii peste 
necesitățile de a acoperi obligațiile de 
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rambursare într-un exercițiu dat ar trebui 
să intre la bugetul Uniunii ca venituri 
generale. Orice resurse proprii noi ar 
trebui să continue să finanțeze bugetul 
Uniunii ca venituri generale după 
încheierea planului de rambursare.

Or. en

Justificare

Introducerea de noi resurse proprii reprezintă o condiție prealabilă pentru ca PE să aprobe 
următorul CFM, din motive bine stabilite — alinierea politicilor și atenuarea predominanței 
resurselor proprii bazate pe VNB — și pentru că refinanțarea costurilor fondurilor 
împrumutate în cadrul pachetului de redresare „Next Generation EU” prin utilizarea de noi 
resurse proprii oferă o motivație puternică pentru reformă. Introducerea de noi resurse 
proprii ar trebui să fie imediată ori de câte ori este posibil sau pe etape - în cursul 
următoarei perioade - dacă nu există încă un temei juridic. După finalizarea rambursărilor, 
aceste noi resurse proprii ar trebui să rămână în bugetul UE ca venituri generale.

Amendamentul2

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 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 
pieței unice și eforturile de îmbunătățire a 
fiscalității societăților. În raportul său 
interimar 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
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Justificare

Eventualele noi resurse proprii enumerate în raportul intermediar sunt echilibrate și 
complementare în ceea ce privește orientarea în materie de politici, sectoare și impact 
distributiv. Acestea vor spori diversitatea și reziliența veniturilor bugetare ale UE și ar fi 
suficiente pentru a acoperi costurile de rambursare ale pachetului „Next Generation EU”. 
Fluxurile de venituri proaspete nu ar trebui să provină de la contribuabilii europeni, ci mai 
degrabă din profiturile „evazive” ale societăților sau din alte baze de impozitare mobile sau 
să fie aliniate la obiectivele de politică ale UE orientate spre sustenabilitate.

Amendamentele depuse la articolul 2 alineatul (1) nu sunt menite să enumere în mod 
exhaustiv opțiunile disponibile.

Amendamentul 3

Propunere de decizie
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Actualul sistem de stabilire a 
resursei proprii bazate pe taxa pe valoarea 
adăugată a fost criticat în repetate rânduri 
de Curtea de Conturi, de Parlamentul 
European și de statele membre pentru 
complexitatea sa excesivă. Drept urmare, 
ar trebui să se simplifice calcularea 
resurselor proprii.

(5) Resursa proprie bazată pe taxa pe 
valoarea adăugată este o sursă consacrată 
de venituri la bugetul Uniunii și ar trebui 
să reflecte în continuare legătura 
intrinsecă dintre consumatorii de pe piața 
unică și fondurile publice ale Uniunii. 
Însă actualul sistem de stabilire a resursei 
proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată 
a fost criticat în repetate rânduri de Curtea 
de Conturi, de Parlamentul European și de 
statele membre pentru complexitatea sa 
excesivă. Drept urmare, ar trebui să se 
simplifice calcularea resurselor proprii.

Or. en

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

Amendamentul 4

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 

(6) Pentru a finanța costurile aferente 
principalului și dobânzii rambursărilor 
Instrumentului european de redresare și a 
alinia mai bine instrumentele de finanțare 
ale Uniunii la prioritățile politicilor sale, 
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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.

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 al UE de ajustare la 
frontieră a emisiilor de dioxid de carbon, 
un impozit pe servicii digitale și taxa pe 
tranzacțiile financiare, de îndată ce intră 
în vigoare temeiurile juridice.

Or. en

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

Amendamentul 5

Propunere de decizie
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Ar trebui introduse resurse proprii 
suplimentare în conformitate cu un 
calendar obligatoriu din punct de vedere 
juridic, convenit de Parlamentul 
European și de Consiliu, pentru a se 
asigura că legislația subiacentă poate fi 
adoptată în timp util și devine aplicabilă 
astfel încât veniturile să fie disponibile în 
momentul în care intervin costurile. În 
acest sens, Comisia ar trebui să prezinte 
propuneri legislative adecvate.

Or. en
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Justificare

Un pachet de noi resurse proprii, din venituri din diferite sectoare și care are implicații 
diferite în ceea ce privește distribuția între statele membre, ar spori diversitatea și reziliența 
veniturilor bugetare ale UE. Aceste surse ar constitui noi fluxuri de venituri, iar încasările ar 
fi suficiente pentru a acoperi costurile de rambursare ale pachetului „Next Generation EU”.

Amendamentul 6

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. Resursa proprie provenind din 
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veniturile din schema 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 la noi sectoare sau regiuni 
geografice.

__________________ __________________
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. en

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

Amendamentul 7

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. 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. 
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 
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mecanism de corecție.

Or. en

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

Amendamentul 8

Propunere de decizie
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Rabaturile și alte mecanisme de 
corecție ar trebui eliminate. Eventualele 
reduceri ar trebui acordate sub formă de 
reduceri forfetare temporare ale 
contribuției bazate pe VNB a unui stat 
membru, pentru o perioadă limitată.

Or. en

Amendamentul 9

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 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. Această pondere 
ar trebui să fie aceeași pentru toate statele 
membre.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0325)
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Amendamentul 10

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 
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.

(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 
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. 
Aceste măsuri ar trebui să includă și 
dispoziții practice pentru informarea 
periodică a statelor membre și a 
Parlamentului European în calitate de 
componentă a autorității bugetare, cu 
privire la situația împrumuturilor, 
gestionarea datoriilor și strategiile de 
management al riscurilor aferente, 
precum și planul de rambursare. 

Or. en

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

Amendamentul 11
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Propunere de decizie
Considerentul 13a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
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 
1,50 % din suma veniturilor naționale brute 
ale statelor membre la prețurile pieței în 
cazul creditelor pentru plăți.

Or. en

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

Justificare

Un plus de 0,1 puncte procentuale din VNB la plafonul resurselor proprii permanente (de la 
1,40 la 1,50 %) ar permite o creștere a CFM conformă în mare parte cu poziția PE.

Ar trebui eliminat plafonul resurselor proprii pentru angajamente. Plafonul constituie o 
limitare de facto a cheltuielilor în temeiul unui temei juridic care nu implică pe deplin PE în 
calitate de componentă a autorității bugetare și ar trebui să fie adoptat în temeiul 
articolului 312 din TFUE, temei juridic mai adecvat. Evoluția ordonată a angajamentelor și a 
plăților poate fi prevăzută în cadrul diferitelor proceduri și acte legislative.

Amendamentul 12

Propunere de decizie
Considerentul 13 f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13f) Rambursarea fondurilor 
împrumutate pentru a oferi sprijin 
nerambursabil, sprijin rambursabil prin 
instrumente financiare sau provizioane 
pentru garanții bugetare, precum și 
dobânda aferentă datorată ar trebui 
finanțate din bugetul Uniunii. Fondurile 
împrumutate care sunt acordate ca 

(13f) Rambursarea fondurilor 
împrumutate pentru a oferi sprijin 
nerambursabil, sprijin rambursabil prin 
instrumente financiare sau provizioane 
pentru garanții bugetare, precum și 
dobânda aferentă datorată ar trebui 
finanțate din veniturile aduse de noile 
resurse proprii la bugetul Uniunii. 
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împrumuturi statelor membre ar trebui să 
fie rambursate cu sumele primite de la 
statele membre beneficiare. Este necesar să 
se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii 
resursele necesare pentru ca aceasta să fie 
în măsură să își acopere, în orice an dat și 
în orice circumstanțe, toate obligațiile 
financiare și datoriile contingente care 
decurg din împuternicirea excepțională și 
temporară de a împrumuta fonduri, în 
conformitate cu articolul 310 alineatul (4) 
din TFUE și cu articolul 323 din TFUE.

Fondurile împrumutate care sunt acordate 
ca împrumuturi statelor membre ar trebui 
să fie rambursate cu sumele primite de la 
statele membre beneficiare. Este necesar să 
se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii 
resursele necesare pentru ca aceasta să fie 
în măsură să își acopere, în orice an dat și 
în orice circumstanțe, toate obligațiile 
financiare și datoriile contingente care 
decurg din împuternicirea excepțională și 
temporară de a împrumuta fonduri, în 
conformitate cu articolul 310 alineatul (4) 
din TFUE și cu articolul 323 din TFUE.

Or. en

(NOTĂ: text preluat din COM(2018)0445)

Amendamentul 13

Propunere de decizie
Considerentul 13 i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13i) Cu scopul unic de a acoperi 
obligațiile financiare și datoriile 
contingente suplimentare care decurg din 
împuternicirea excepțională și temporară 
de a împrumuta fonduri și de a asigura 
sustenabilitatea financiară chiar și în 
perioade de încetinire a creșterii 
economice, plafonul aferent creditelor 
pentru plăți și plafonul aferent creditelor 
pentru angajamente ar trebui majorate 
fiecare cu 0,6 puncte procentuale.

(13i) Cu scopul unic de a acoperi 
obligațiile financiare și datoriile 
contingente suplimentare care decurg din 
împuternicirea excepțională și temporară 
de a împrumuta fonduri și de a asigura 
sustenabilitatea financiară chiar și în 
perioade de încetinire a creșterii 
economice, plafonul aferent creditelor 
pentru plăți ar trebui majorat cu 0,6 puncte 
procentuale.

Or. en

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

Amendamentul 14

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

(ea) veniturile colectate din impozitarea 
serviciilor digitale, în așteptarea adoptării 
și a punerii în aplicare a Directivei 
Consiliului privind un sistem comun de 
impozitare a serviciilor digitale pentru 
veniturile rezultate din furnizarea 
anumitor servicii digitale 
(COM(2018)148 final); coeficientul de 
apel efectiv nu depășește 100 %;

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) taxa pe tranzacțiile financiare care 
urmează a fi percepută în temeiul 
Directivei (UE) nr. […/…] a Consiliului, 
la ratele de apel aplicabile, sub forma 
unei cote care nu depășește ratele minime 
stabilite în directiva respectivă; dacă este 
introdusă temporar în cadrul cooperării 
consolidate, această resursă proprie nu 
vizează statele membre care nu participă 
la cooperarea consolidată;

Or. en

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) veniturile generate prin 
mecanismul de ajustare la frontieră a 
emisiilor de dioxid de carbon în temeiul 
propunerii Comisiei [.../...];

Or. en
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Amendamentul 17

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 2028, iar veniturile 
obținute vor fi suficiente cel puțin pentru 
a acoperi rambursarea costurilor aferente 
îndatorării în temeiul articolului 3b.
În acest sens, Comisia prezintă propuneri 
legislative adecvate.
Veniturile obținute dintr-un coș de noi 
resurse proprii intră în bugetul Uniunii de 
la 1 ianuarie 2021.

Or. en

Justificare

Parlamentul European solicită stabilirea unui calendar obligatoriu din punct de vedere 
juridic pentru introducerea unui coș de noi resurse proprii începând cu 2021.

Amendamentul 18

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 1,50 % din 
totalul veniturilor naționale brute ale 
tuturor statelor membre.

Or. en

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

Amendamentul 19
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Propunere de decizie
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

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

Amendamentul 20

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).

eliminat

Or. en

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

Justificare

Raportul sistematic între angajamente și plăți este o chestiune intrinsecă cheltuielilor 
bugetare. Prin urmare, acesta nu ar trebui să fie reglementat în cadrul juridic care exclude 
Parlamentul European din procesul decizional.

Amendamentul 21

Propunere de decizie
Articolul 3b– alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Rambursarea principalului 
fondurilor utilizate pentru cheltuieli, astfel 
cum sunt menționate la alineatul (1) litera 
(b), și a dobânzii aferente datorate este 
suportată de la bugetul general al Uniunii. 
Angajamentele bugetare pot fi defalcate în 
tranșe anuale de-a lungul mai multor ani, în 
conformitate cu articolul 112 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
2018/1046.

2. Rambursarea principalului 
fondurilor utilizate pentru cheltuieli, astfel 
cum sunt menționate la alineatul (1) litera 
(b), și a dobânzii aferente datorate este 
suportată din veniturile provenite din noile 
resurse proprii de la bugetul general al 
Uniunii. Angajamentele bugetare pot fi 
defalcate în tranșe anuale de-a lungul mai 
multor ani, în conformitate cu articolul 112 
alineatul (2) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046.

Or. en

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

Amendamentul 22

Propunere de decizie
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Reportarea excedentului

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

Or. en

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

Justificare

Definiția excedentului ar trebui stabilită prin regulamentul de punere în aplicare, pentru ca 
PE să își poată da aprobarea dacă excedentul trebuie dedus din resursa proprie bazată pe 
VNB sau dacă trebuie considerat drept credit suplimentar pentru exercițiul următor.

Amendamentul 23

Propunere de decizie
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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 10 % din 
sumele menționate la articolul 2 alineatul 
(1) litera (a) sub formă de compensare 
pentru costurile de colectare.

Or. en

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

Justificare

Trebuie lămurit că acest 10 % nu este, ca atare, destinat să acopere costurile reale de 
colectare care sunt foarte eterogene în statele membre, ci mai degrabă o compensare 
(recompensă/stimulent) pentru colectare și pentru funcționarea autorităților vamale, operate 
de către autoritățile naționale în numele Uniunii. Costurile de colectare nu ar trebui să fie 
considerate o „reducere mascată” pentru anumite state membre care colectează o proporție 
foarte mare de venituri din taxele vamale ale UE.

Amendamentul 24
Propunere de decizie
Articolul 7 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) execuția bugetară a veniturilor 
provenind din amenzile din domeniul 
concurenței și din sancțiunile pentru 
diverse încălcări;

Or. en

Justificare

Normele de punere în aplicare — în temeiul procedurii de aprobare de la articolul 311 
alineatul (4) din TFUE — ar trebui să prevadă că veniturile suplimentare rezultate din 
amenzile și încălcările normelor în materie de concurență trebuie să devină credite 
suplimentare pentru exercițiul următor și să nu fie deduse din resursa proprie bazată pe VNB. 
Creditele de angajament și creditele de plată care decurg din aceste venituri ar trebui 
contabilizate peste plafoanele CFM.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Coraportorii reamintesc faptul că Parlamentul European este un susținător de durată al unei 
reforme profunde a resurselor proprii ale UE. Ei consideră că a venit momentul să modificăm 
arhitectura sistemului de venituri a UE, la 32 de ani de la ultima introducere a unui nou tip de 
resurse proprii (și anume, contribuțiile bazate pe VNB). Justificarea revizuirii sistemului și, în 
special, solicitarea introducerii de noi resurse proprii s-a axat pe trei aspecte:
 

 Să se genereze, de preferință, surse noi și independente de venituri pentru bugetul UE, 
pentru a facilita finanțarea unui cadru financiar multianual mai ambițios, orientat spre 
viitor, care să poată acoperi costurile politicilor consacrate și consfințite prin tratate, 
cheltuielile în domenii prioritare noi, cum ar fi investițiile pentru Pactul verde european, 
precum și, cel puțin parțial, dezavantajele care rezultă din retragerea Regatului Unit.

 Să se creeze beneficii conexe în materie de politică și să se asigure o valoare adăugată 
europeană în domenii precum poluarea mediului, stabilirea de tarife pentru emisiile de 
carbon, eliminarea diferențelor fiscale, armonizarea impozitării societăților și atragerea 
altor baze de impozitare mobile.

 Să se atenueze predominanța resurselor proprii bazate pe VNB, sporind astfel 
autonomia veniturilor la bugetul UE și depășind percepția unui buget UE ca sistem 
finanțat prin transferuri fiscale. 

Coraportorii sprijină eforturile de a ușura impactul economic al crizei de Covid-19, cu o 
mobilizare masivă a resurselor din sistemul de resurse proprii. Decizia modificată va crește 
plafonul resurselor proprii și, prin urmare, va crește marja de manevră bugetară a Uniunii, 
permițând Comisiei să ia împrumuturi în valoare de 750 de miliarde EUR pe un orizont de timp 
definit.

În completarea argumentelor de mai sus, această inițiativă implică și o altă justificare pentru 
introducerea de noi resurse proprii. Această argumentație este elaborată și în Comunicarea 
Comisiei COM (2020)442, „Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a planului de 
redresare pentru Europa”. Comunicarea prezintă o abordare inovatoare pentru a finanța 
rambursarea pe termen lung a fondurilor împrumutate în temeiul Deciziei privind resursele 
proprii, sub formă de venituri alocate externe în temeiul instrumentului de redresare „Next 
Generation EU” și executate prin diverse programe UE, noi sau deja în curs. Așa cum a fost 
elaborată abordarea în Rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar 
multianual, la resursele proprii și la planul de redresare, Parlamentul prevede introducerea unor 
noi categorii de resurse proprii, care să acopere - pe termen mediu și lung - costurile de 
refinanțare a dobânzilor și a principalului sumelor împrumutate. Acest lucru ar evita o creștere 
semnificativă a contribuțiilor naționale sau o reducere drastică a nivelului cheltuielilor bugetare 
și a instrumentelor de investiții în cadrul CFM. Aceste noi surse de venituri nu ar trebui să 
împovăreze economic cetățenii UE, ci mai ales marii poluatori și corporații multinaționale. 

Coraportorii recomandă Parlamentului European să adopte această abordare și să facă din 
introducerea de noi resurse proprii pentru scopurile sus-menționate o condiție prealabilă pentru 
aprobarea CFM de către Parlament, acesta făcând parte din pachetul de redresare. Costurile 
rambursării împrumutului trebuie acoperite din veniturile din noile resurse proprii. În plus, 
coraportorii reamintesc că un set de noi resurse proprii trebuie introdus începând cu 1 ianuarie 
2021. Parlamentul European ar trebui să insiste asupra calendarelor și angajamentelor 
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obligatorii ale instituțiilor de a pune în practică acest principiu începând cu 2021, dat fiind că 
primele plăți de dobânzi vor trebui efectuate anul viitor. Fără a transgresa principiul 
universalității, acest acord va defini un nivel minim de venituri care trebuie generate, precum 
și un profil aproximativ al veniturilor pe care noile resurse proprii ar trebui să le atingă până în 
2058. 

Întrucât celelalte motive în favoarea resurselor proprii autentice rămân valabile, valoarea lor 
adăugată ar putea fi amplificată.

În ceea ce privește alegerea noilor resurse proprii prezentate în acest proiect de raport, 
coraportorii s-au ghidat după majoritatea largă exprimată pentru raportul interimar privind 
CFM/resursele proprii din noiembrie 2018, când plenul și-a exprimat sprijinul larg pentru un 
coș constând din următoarele surse de venituri: 

 Resursele proprii existente (resursele proprii tradiționale, în special taxele vamale, 
resursa proprie bazată pe TVA, dar simplificată, precum și resursele proprii reziduale 
bazate pe VNB); 

 Noile resurse proprii, astfel cum au fost propuse de Comisie în mai 2018, și anume din 
baza fiscală consolidată comună a societăților, din sistemul de comercializare a 
certificatelor de emisii și dintr-o contribuție națională la deșeurile de ambalaje din 
plastic care nu sunt reciclate;

 Alte eventuale resurse proprii s-ar putea constitui pe baza taxei pe tranzacțiile financiare 
(chiar dacă numai în cadrul unei cooperări consolidate), a taxei pe servicii digitale, 
precum și a mecanismului de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon.
  

Revizuirea Deciziei privind resursele proprii ar trebui să servească și pentru a pune în aplicare 
anumite solicitări de durată ale Parlamentului European, cum ar fi tratarea amenzilor ca venituri 
suplimentare.

În ceea ce privește procedura: Propunerea modificată privind resursele proprii și arhitectura 
juridică a instrumentului de redresare „Next Generation EU” impun accelerarea adoptării și a 
ratificării deciziei. Adoptarea și ratificarea prezentei decizii vor permite lansarea instrumentului 
european de redresare.

Pe lângă stabilirea și definirea categoriilor de resurse proprii, Decizia privind sistemul de 
resurse proprii include și alte dispoziții importante referitoare la diferite aspecte ale veniturilor 
bugetului UE, în special plafonul resurselor proprii. Acest plafon, exprimat ca procent din 
venitul național brut al UE, definește, în mod implicit, o marjă de manevră bugetară necesară 
pentru a susține datoriile suplimentare (fie acestea certe sau doar probabile) și pentru a servi 
drept garanție pentru activitățile de creditare și de împrumut ale UE. Ratingul de credit favorabil 
de care se bucură UE și capacitatea sa de a garanta și de a se angaja în angajamente financiare 
pe termen lung reprezintă un avantaj valoros, care ar trebui exploatat pe deplin în perioadele 
dificile, de necesități financiare excepționale.

Toate statele membre trebuie să aprobe decizia privind resursele proprii înainte ca această să 
intre în vigoare. Procedura de ratificare este un proces îndelungat. Consiliul a solicitat 
Parlamentului să accelereze procesul de elaborare a avizului său legislativ, astfel încât Consiliul 
să poată demara adoptarea prin procedura de consultare.
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Coraportorii ar dori un proces de decizie rapid privind instrumentul de redresare fără însă a 
abandona sau a sacrifica solicitările esențiale ale Parlamentului European pentru următoarea 
perioadă a cadrului financiar. Prin urmare, propunem votarea fără întârziere a raportului nostru, 
astfel încât Consiliul să poată adopta Decizia modificată privind resursele proprii. În același 
timp, Parlamentul ar trebui să insiste în a găsi modalități obligatorii de a conecta în mod 
ireversibil pachetul „New Generation EU” de introducerea de noi resurse proprii care să 
refinanțeze datoria, într-un spirit de solidaritate bazat pe o abordare fiscală pe deplin europeană.


