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SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituţionale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 
fond, să includă în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată următoarele sugestii:

1. constată că sistemul actual de resurse proprii ale Uniunii nu este transparent pentru 
cetăţeni şi nu îndeplineşte obiectivele înscrise în tratate, în special în ceea ce priveşte 
autonomia financiară a Uniunii;

2. semnalează că sistemul actual, în loc de dota UE cu resurse proprii suficiente pentru 
punerea în aplicare a politicilor sale, face ca finanţarea comunitară să fie de neînţeles de 
către cetăţeni şi conduce la negocieri „în jos” între statele membre – fie ele contribuabili 
sau beneficiari neţi -, pe baza aşa-numitului principiu de „juste retour” (profit echitabil), 
care nu ia în considerare niciunul din multiplele avantaje pe care toţi partenerii comunitari 
le obţin prin apartenenţa la Uniune şi se opune oricărei logici de coeziune;

3. sprijină, prin urmare, revizuirea în profunzime a sistemului de finanţare a Uniunii (atât la 
nivelul cheltuielilor, cât şi al veniturilor), pe care Comisia s-a angajat să o realizeze în 
2008/2009, în conformitate cu concluziile Consiliului European din decembrie şi cu 
Declaraţia privind revizuirea Cadrului financiar multianual, anexată la Acordul 
interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară, din 17 mai 2006.

4. consideră că este nevoie de un nou sistem de resurse proprii ale UE care

- să fie format din resurse comunitare cu adevărat proprii, şi nu din contribuţii 
naţionale la bugetul european;

- să asigure Uniunii suficiente mijloace de finanţare adecvată a politicilor sale, având 
în vedere, mai ales, viitoarele extinderi;

- să fie transparent şi uşor de înţeles;

- să facă obiectul unor proceduri de luare de decizie şi de control pe deplin 
democratice;

- să fie echitabil;

5. pentru aceasta, consideră că trebuie introdusă, în mod gradual, o adevărată resursă proprie 
a Uniunii, de natură fiscală, care să stabilească o relaţie directă între cetăţeni şi finanţele 
comunitare, să fie eficientă, echitabilă şi să nu presupună o creştere a poverii fiscale 
globale suportate de contribuabili;

6. în ceea ce priveşte mecanismele de decizie în materie de resurse proprii,

- reafirmă acordul său cu dispozitivul prevăzut în Constituţia europeană, adică cu 
stabilirea, pe de o parte, a unor dispoziţii de bază printr-o lege europeană adoptată
de Consiliu, după consultarea Parlamentului European, şi aprobată de toate statele 
membre în conformitate cu prevederile lor constituţionale şi, pe de altă parte, a 
unor măsuri de punere în aplicare printr-o lege adoptată de Consiliu cu majoritate 
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calificată, după aprobarea PE;

- reaminteşte, totuşi, că aceste dispoziţii fac parte integrantă din acordul global în 
materie de finanţe ale Uniunii, consacrat în Constituţia europeană şi bazat pe 
următoarele elemente:

• continuarea aplicării principiului conform căruia statele membre 
au ultimul cuvânt în materie de resurse proprii,

• includerea în tratat a actualelor perspective financiare prin 
intermediul unei legi privind cadrul financiar multianual, care să 
necesite acordul Consiliului şi al Parlamentului,

• eliminarea distincţiei dintre cheltuieli obligatorii şi neobligatorii 
în bugetul anual,

• atribuirea unei puteri de decizie Parlamentului European în ceea 
ce priveşte totalitatea bugetului anual;

7. subliniază faptul că, în viitor, adâncirea integrării politice europene va implica, în mod 
necesar, o simplificare a procedurii de luare a deciziilor în privinţa resurselor proprii 
pentru ca aceasta să fie mai eficientă şi atribuirea competenţei de adoptare a resurselor 
proprii Parlamentului European, precum şi parlamentelor naţionale ale statelor membre, 
pentru ca procedura de luare a deciziilor să devină cu adevărat comunitară;

8. consideră că succesul acestei revizuiri depinde nu numai de reforma sistemului de resurse 
proprii, ci şi de reformularea obiectivelor cheltuielilor Uniunii în vederea consolidării 
tuturor politicilor sale, ţinând seama de evoluţia procesului de construcţie europeană şi pe 
baza unei reflecţii comune a PE, Comisiei, Consiliului şi parlamentelor naţionale;

9. salută, prin urmare, metodologia adoptată de raportorul de fond în ceea ce priveşte 
dialogul cu parlamentele naţionale, precum şi dezbaterile fructuoase cu privire la viitorul 
Europei care au avut loc până acum în forurile parlamentare.


