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SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

A. întrucât, într-o situație caracterizată de insuficiența resurselor, ar trebui să se acorde încă 

și mai multă importanță protecției intereselor financiare ale UE atunci când sunt majorate 

veniturile la bugetul UE prin creșterea contribuției resurselor proprii; întrucât ar trebui să 

se acorde, de asemenea, o importanță mai mare intensificării cooperării și eforturilor 

comune între Comisie și statele membre; 

B. întrucât bugetul UE este în primul rând un buget de investiții cu unele funcții 

redistributive între statele membre, care servește în principal la sprijinirea politicilor și 

obiectivelor comune ale UE, asigurând un capital de pornire pentru investiții pe termen 

mediu și lung; 

C. întrucât unul dintre obiectivele principale ale bugetului UE ar trebui să fie sprijinirea 

creșterii accelerate și a ocupării forței de muncă în regiunile mai puțin dezvoltate, pentru 

a se atinge un nivel de dezvoltare socială și economică echivalent în toate statele membre, 

obiectiv la care ar contribui în mod semnificativ o folosire mai intensă a resurselor 

proprii; 

1. consideră că resursele proprii ar trebui să se axeze pe proiectele care pot genera cea mai 

mare valoare adăugată europeană (VAE); subliniază că cheltuielile ar trebui să se 

concentreze pe domenii în care finanțarea la nivel european este indispensabilă, sau în 

care finanțarea de la nivel național ar fi insuficientă pentru atingerea obiectivului 

european; 

2. subliniază faptul că sistemul actual de resurse proprii este excesiv de complex și pune un 

accent disproporționat pe soldurile nete între statele membre; sprijină introducerea unor 

noi resurse proprii, care vor reduce dependența bugetului UE de contribuțiile statelor 

membre bazate pe VNB și vor permite o mai bună direcționare a finanțării UE către 

politicile și prioritățile UE; consideră că ponderea noilor resurse proprii reale ar trebui să 

fie majorată la cel puțin 50 % din partea de venituri a bugetului UE; 

3. consideră că viitoarele negocieri privind următorul cadru financiar multianual (CFM), 

precum și Brexit, oferă UE o oportunitate de a-și reforma sistemul de resurse proprii; 

consideră că statele membre și Comisia ar trebui să pregătească o reformă bazată pe 

principii clare și convenite de comun acord; invită, prin urmare, statele membre să 

întreprindă o reformă profundă a sistemului și să depună eforturi pentru ca în viitor 

finanțarea UE să devină mai stabilă, mai sustenabilă și mai previzibilă, precum și mai 

transparentă și mai responsabilă față de cetățenii UE; solicită Comisiei să ia în considerare 

recomandările prezentate de Grupul la nivel înalt privind resursele proprii în raportul său 

privind viitoarea finanțare a UE; 

4. invită Comisia și statele membre să utilizeze reforma pentru a introduce stimulente și a 

încuraja statele membre să investească în proiectul european și să elimine toate 

mecanismele de rabat și corecțiile, ceea ce ar crea o structură mai simplă, mai stabilă, mai 

echitabilă și mai transparentă; consideră, în acest sens, că ar trebui excluse contribuțiile 
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naționale la bugetul UE din calculul deficitului în cadrul Pactului de stabilitate și de 

creștere; 

5. invită statele membre să ia în considerare riscurile presupuse de o majorare a resurselor 

proprii pentru sistemul de colectare a veniturilor, fapt care, prin urmare, ar impune 

introducerea garanțiilor necesare; 

6. atrage atenția asupra necesității de a consolida sistemele existente de control și de a 

introduce noi mecanisme de prevenire a fraudei și a neregulilor care pot amenința 

interesele financiare ale UE în procesul de colectare a noilor resurse proprii; invită, în 

acest sens, Comisia să fie pregătită să propună măsuri relevante pentru protecția 

intereselor financiare ale UE în cazul în care și atunci când statele membre introduc noi 

resurse proprii pentru bugetul Uniunii; 

7. regretă diferențele în ceea ce privește controalele vamale aplicate în Uniune și sumele 

ridicate ale fraudelor care afectează sistemul de colectare a resurselor proprii; subliniază 

importanța controalelor vamale și a colectării aferente a taxelor vamale; atrage atenția 

asupra pierderilor de venituri din cauza deficitului de încasare a TVA și a fraudelor 

transfrontaliere în ceea ce privește TVA; subliniază faptul că contrabanda cu mărfuri 

pentru care se percep taxe mari înseamnă pierderi importante de venituri pentru bugetul 

UE și al statelor membre; invită Comisia să consolideze politica comună a controalelor 

vamale, prevăzând o veritabilă armonizare pentru a îmbunătăți colectarea resurselor 

proprii tradiționale; 

8. reamintește importanța facilitării și accelerării schimbului de informații cu autorități 

precum OLAF și Europol pentru a combate frauda vamală și infracționalitatea fiscală 

transfrontalieră; atrage atenția în special asupra creșterii numărului fraudelor 

transnaționale în domeniul TVA, așa-numitele „fraude de tip carusel”, și invită Comisia să 

înăsprească în continuare măsurile de prevenire și evitare a acestui tip de fraudă; consideră 

că este esențial să se optimizeze la nivel practic resursa bazată pe TVA, fără a impune o 

sarcină suplimentară asupra cetățenilor UE și a statelor membre; 

9. consideră că toate resursele nou-adoptate ar trebui să respecte trei criterii de bază: 

simplitatea, echitatea și controlul democratic; reamintește că atunci când se analizează noi 

surse de finanțare ar trebui să fie luate în considerare principiile menționate de Grupul la 

nivel înalt privind resursele proprii; subliniază că un nou sistem ar trebui să fie inteligibil 

și transparent pentru contribuabilii europeni și denunță politica jocului cu sumă nulă pe 

care o aplică în prezent unele țări ale UE; consideră că negocierile bugetare nu sunt 

călăuzite de principiul valorii adăugate europene, ci de logica națională a „rentabilității 

echitabile” și a soldurilor bugetare; 

10. în plus, încurajează Comisia și statele membre să ia în considerare alte resurse de natură 

fiscală aflate la dispoziția UE, care ar putea genera o valoare adăugată europeană mai 

mare în anumite domenii de politică legate de risc și, în același timp, ar consolida bugetul 

UE și ar reduce resursele sale bazate pe VNB și TVA; consideră că actualul sistem de 

resurse proprii bazate pe TVA ar trebui înlocuit cu un transfer adecvat al unei părți din 

TVA-ul colectat la nivel național; consideră că noile resurse ar putea proveni și din 

politicile europene în domenii precum mediul, energia, clima sau transporturile; 

11. atrage atenția că utilizarea resurselor proprii ar trebui să fie orientată către bunuri publice 
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europene de care pot beneficia toate statele membre în mod egal și pentru care acțiunea la 

nivelul UE este nu numai relevantă, dar și indispensabilă sau atunci când posibilitățile de 

finanțare naționale nu sunt suficiente pentru realizarea priorităților și obiectivelor UE; 

subliniază, în această privință, importanța bugetului UE pentru sprijinirea în continuare a 

integrării în UE și a coeziunii între statele membre; remarcă două domenii cu o VAE 

crescută, care se bucură și de o rată ridicată de aprobare în rândul cetățenilor, și anume 

cercetarea și dezvoltarea și securitatea internă și externă; 

12. subliniază că UE ar trebui să ia în considerare reducerea angajamentelor în domenii în 

care se consideră că Uniunea are o valoare adăugată limitată sau nu își poate respecta 

promisiunile; subliniază, cu toate acestea, că dacă se stabilesc obiective europene 

ambițioase ar trebui alocate fonduri suficiente pe măsură și că ar trebui să se ofere resurse 

noi atunci când se stabilesc obiective noi; 

13. își exprimă convingerea că cheltuielile din resurse proprii destinate proiectelor de 

securitate internă și externă vor beneficia de o reacție pozitivă în rândul cetățenilor, ceea 

ce le va spori VAE; este preocupat de nivelul scăzut al cheltuielilor din unele domenii-

cheie de securitate, cum sunt acțiunile pregătitoare pentru cooperarea în domeniul apărării 

și securității și cercetarea; 

14. salută utilizarea sporită a resurselor proprii în cadrul proiectelor legate de cercetare și 

dezvoltare, în ciuda incertitudinilor care mai persistă cu privire la tipurile de proiecte 

finanțate; subliniază că cheltuielile ar trebui să se concentreze pe proiecte profitabile pe 

termen lung, avantajoase pentru UE, mai degrabă decât pe finanțarea unor programe care 

generează doar beneficii pe termen scurt; 

15. își exprimă preocuparea cu privire la procentul scăzut din bugetul Uniunii alocat 

cheltuielilor legate de climă; susține în continuare că veniturile obținute din resurse proprii 

ar trebui să fie cheltuite pe proiecte care generează o VAE mai mare, inclusiv combaterea 

schimbărilor climatice; 

16. solicită o dezbatere deschisă privind menținerea nivelului plăților pentru politica de 

coeziune și politica agricolă comună (PAC) în următoarea perioadă de programare, având 

în vedere adiționalitatea și valoarea adăugată ridicată a politicilor respective pentru 

stabilitatea, competitivitatea și creșterea economică europeană; 

17. solicită dezvoltarea de activități specifice de consolidare a capacităților în acele state 

membre care se confruntă cu dificultăți legate de programe gestionate la nivel central, 

cum ar fi Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), Orizont 2020 și Fondul 

european pentru investiții strategice (FEIS); 

18. invită Comisia să prezinte Parlamentului o comunicare în care să explice cum 

intenționează să reconcilieze obiectivele politice pe termen lung, cum ar fi Strategia 

Europa 2020, cu situația care va apărea după CFM 2020, în cursul anului următor; este 

ferm convins că o agendă a UE pentru următorul deceniu ar trebui să joace un rol decisiv 

în procesul de elaborare a cadrelor financiare multianuale succesive; 

19. reamintește că, la alocarea resurselor proprii, ar trebui să se țină cont de proiectele pe 

termen lung, cum sunt Orizont 2020 și cele 10 priorități ale Comisiei Juncker; invită 

Comisia să își orienteze prioritățile spre realizarea cu succes a acestor proiecte pe termen 
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lung; 

20. este de părere că niște norme mai simple și mai clare vor contribui la o alocare rapidă a 

resurselor și vor crește eficiența și transparența, generând astfel mai puține erori; invită 

Comisia să elaboreze un plan de acțiune în acest sens; 

21. este preocupat de modul în care se măsoară alocarea cheltuielilor; este de părere că 

sistemul echilibrului bugetar nu este adecvat pentru proiectele care includ o valoare 

adăugată europeană, deoarece aceste proiecte pot fi puse în practică doar într-un singur 

stat membru, creând astfel un dezechilibru între conturile țării în cauză și conturile 

celorlalte state; 

22. relevă că politicile care ar fi în beneficiul tuturor cetățenilor UE și ar genera mai multă 

VAE nu sunt atractive din perspectiva soldurilor nete; consideră, prin urmare, că ar trebui 

elaborată o nouă metodă de cuantificare a valorii proiectelor și că ar trebui introdusă 

raportarea raționalizată; 

23. reafirmă faptul că este esențial să se aloce resurse proprii proiectelor care pot genera cea 

mai mare VAE, mai degrabă decât să se evalueze pur și simplu conturile fiecărui stat 

membru; încurajează Comisia să prezinte propuneri ambițioase privind crearea de noi 

resurse proprii; consideră că acest lucru ar putea reduce ponderea contribuțiilor naționale 

bazate pe VNB din bugetul UE și, astfel, ar contribui la stoparea abordării antieuropene 

concentrate numai pe rentabilitatea echitabilă a soldurilor nete; 

24. consideră că Comisia ar trebui să examineze posibilitatea de a percepe o taxă pe CO2 prin 

stabilirea de tarife pentru emisiile de carbon, utilizând fie impozitarea, fie instrumentele 

de piață, ca o modalitate de a majora bugetul UE; consideră că un astfel de instrument ar 

putea să ofere o VAE ridicată, deoarece taxa ar putea funcționa ca un stimulent pentru 

schimbarea comportamentului consumatorilor și producătorilor în favoarea unui viitor cu 

emisii mai scăzute de carbon; consideră totuși că orice soluție fiscală la nivelul UE ar 

trebui să fie cât mai neutră posibil pentru sarcina fiscală totală a unui anumit stat membru; 

subliniază că o astfel de taxă ar trebui să țină seama și de actualele sisteme de 

comercializare a certificatelor de emisii pentru a evita suprapunerile sau mijloacele și 

obiectivele contradictorii. 
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