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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 - Actualizarea veniturilor în urma 
intrării în vigoare, la 1 iunie 2021, a Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și în urma estimării revizuite a 
resurselor proprii și a altor venituri 
(00000/2021 – C9-0000/2021 – 2020/0193(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 2021, 
adoptat definitiv la 18 decembrie 20202, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2020/2093 al Consiliului din 
17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-
20273 („Regulamentul privind CFM”), 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul 
European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina 
bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind 
noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse 
proprii4 („Acordul interinstituțional”),

– având în vedere Decizia Consiliului (UE, Euratom) nr. 2020/2053 din 14 decembrie 
2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene5,

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021, adoptat de Comisie la 2 iulie 
2021 (COM(2021)0444),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021 adoptată de 

1 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 433I, 22.12.2021., p. 23.
3 JO L 433I , 22.12.2020, p. 11.
4 JO L 433I , 22.12.2020, p. 28.
5 JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
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Consiliu la xxx și transmisă Parlamentului European la xxx (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2021),

A. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 4/2021 este să actualizeze partea de 
venituri a bugetului pentru a ține seama de intrarea în vigoare, la 1 iunie 2021, a 
Deciziei (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului, aplicabilă de la 1 ianuarie 2021, de 
estimările actualizate privind resursele proprii pentru bugetul 2021, aprobate de 
Comitetul consultativ privind resursele proprii la 26 mai 2021, precum și să actualizeze 
alte venituri, cum ar fi contribuția Regatului Unit, amenzile și altele,

B. întrucât principalele modificări introduse prin Decizia 2020/2053 a Consiliului sunt: 
creșterea plafoanelor resurselor proprii, creșterea ratei costurilor de colectare a taxelor 
vamale pentru statele membre (25 % în loc de 20 % în temeiul Deciziei 2014/335/UE, 
Euratom a Consiliului6), o cotă de apel uniformă pentru TVA fără excepții și o definiție 
simplificată a bazei de calcul a TVA, o nouă resursă proprie bazată pe deșeurile de 
ambalaje din plastic nereciclate; și reduceri brute modificate ale resursei proprii bazate 
pe venitul național brut (VNB) pentru Danemarca, Germania, Țările de Jos, Austria și 
Suedia,

C. întrucât previziunile Comisiei privind veniturile se bazează pe previziunile economice 
ale Comisiei din primăvara anului 20217, care prevăd că economia Uniunii va reveni la 
nivelul de dinainte de criză până la sfârșitul anului 2022,

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021 prezentat de Comisie; 

2. subliniază angajamentul special al Parlamentului față de noile resurse proprii și 
introducerea acestora pe durata CFM 2021-2027, în conformitate cu foaia de parcurs 
stabilită în Acordul interinstituțional; 

3. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2021;

3. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 
rectificativ nr. 3/2021 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 parlamentelor naționale. 

6 Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii 
Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).
7 Comisia Europeană, 2021, Previziunile economice din primăvara anului 2021, Economia europeană, 
Documentul instituțional 149.


