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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Actualizarea veniturilor (resurse 
proprii)
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/1999(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121, în special articolul 44,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, 
adoptat definitiv la 27 noiembrie 20192, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20203,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară4,

– având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene5,

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020 adoptat de Comisie la 6 iulie 
2020 (COM(2020)0424),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020 adoptată de 
Consiliu la XX iulie 2020 și transmisă Parlamentului la XX iulie 2020 (00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

1 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 57, 27.2.2020.
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
5 JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2020),

A. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 7/2020 este să se aducă la zi partea 
de venituri a bugetului, pentru a se ține seama de cele mai recente evoluții;

B. întrucât pandemia de COVID-19 a modificat în mod drastic perspectivele economiei 
europene, iar previziunile Comisiei din primăvara anului 2020 preconizează că 
economia Uniunii se va reduce cu un procent record de 7,5 % în acest an, urmată de o 
relansare de 6,1 % în 2021, care nu este suficientă pentru a compensa în totalitate 
pierderile din acest an și întrucât înrăutățirea situației economice se reflectă în 
previziunile privind resursele proprii pentru 2020;

B. întrucât sunt necesare două tipuri de ajustări ale părții de venituri a bugetului, și anume 
o actualizare a estimărilor referitoare la resursele proprii tradiționale (RPT), precum și a 
celor referitoare la resursele proprii bazate pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și pe 
venitul național brut (VNB) pentru a se ține seama de cele mai recente previziuni 
economice și o actualizare a corecției în favoarea Regatului Unit;

C. întrucât și celelalte venituri trebuie actualizate pentru a ține seama de amenzile și 
daunele cominatorii încasate definitiv până în iunie 2020, precum și de diferențele 
negative de schimb valutar,

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020, astfel cum a fost prezentat de 
Comisie, consacrat actualizării părții de venituri a bugetului;

2. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 7/2020;

3. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 
rectificativ nr. 7/2020 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor 
naționale.


