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Veniturile UE: noua propunere nu are la bază ipoteze complet 
solide și rămâne complexă, arată Curtea de Conturi Europeană 

O propunere de reformă a modului în care se colectează fondurile necesare pentru finanțarea UE rămâne 
complexă, conform unui aviz publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană. Curtea identifică un număr de 
probleme în legătură cu reforma propusă și solicită aducerea unor modificări în vederea îmbunătățirii modului 
în care va funcționa aceasta.  

Începând din 1988, fondurile colectate de la statele membre pentru bugetul UE, cunoscute sub denumirea de 
„resurse proprii”, au fost grupate în trei categorii principale: taxe vamale, taxa pe valoarea adăugată și un 
procent din venitul național brut (VNB). Comisia Europeană a propus modificarea sistemului pentru noul cadru 
financiar multianual 2021-2027. 

Propunerea Comisiei vizează să mențină taxele vamale, însă cu o rată de reținere, cu titlu de costuri de colectare, 
mai scăzută pentru statele membre, să mențină contribuția bazată pe VNB ca o sursă semnificativă de venituri și 
să simplifice componenta reprezentată de TVA. Aceste trei resurse proprii ar constitui 87 % din veniturile UE. În 
plus, ar urma să existe trei noi resurse proprii, bazate pe un nou sistem comun de impozitare pentru 
întreprinderile din UE, pe sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii și pe deșeurile de ambalaje din 
plastic care nu sunt reciclate. 

În plus, Comisia propune să elimine treptat actualul sistem de corecții, de care unele state membre beneficiază, 
și să majoreze plafonul pentru venituri cu scopul de a se compensa impactul Brexitului și al integrării Fondului 
european de dezvoltare în bugetul UE.  

„Modul în care este finanțată UE nu a mai fost revizuit în profunzime de 30 de ani,” a declarat doamna Eva 
Lindström, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest aviz. „Anumite părți din propunere vor 
contribui la simplificarea sistemului, de exemplu simplificarea componentei reprezentate de TVA și eliminarea 
treptată a corecțiilor. Cu toate acestea, sistemul propus rămâne, per ansamblu, complex și considerăm că nu are 
întotdeauna la bază ipoteze complet solide.” 
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Curtea a identificat mai multe probleme în legătură cu propunerea Comisiei: 

• propunerea de impozitare a societăților este condiționată de adoptarea la nivelul UE și la nivel național 
a directivei privind impozitarea și, în cel mai bun caz, va fi introdusă progresiv în câțiva ani de la începerea 
noii perioadei bugetare; 

• propunerea bazată pe emisii nu oferă stimulente suplimentare pentru ca statele membre să își reducă 
emisiile de gaze cu efect de seră și este caracterizată de instabilitate, întrucât prețurile certificatelor de 
emisii sunt extrem de volatile; 

• sunt necesare date de o mai bună calitate pentru calculele din propunerea bazată pe deșeurile de 
ambalaje din plastic și analiza ar trebui să țină seama de schimbările în comportament; 

• sistemul simplificat pentru TVA include ipoteze care nu respectă unele dintre propriile măsuri ale Comisiei 
privind modul de calculare a acestei resurse. 

Curtea recomandă, așadar, ca Parlamentul European și Consiliul să solicite Comisiei următoarele: 

• să evalueze probabilitatea ca resursa bazată pe impozitarea societăților să fie aplicată în cursul următoarei 
perioade bugetare; 

• să clarifice faptul că resursa bazată pe emisii nu generează stimulente suplimentare pentru ca statele 
membre să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră și să analizeze impactul volatilității acestei resurse; 

• să analizeze modul în care veniturile provenite din resursa bazată pe deșeurile de plastic ar putea scădea 
din cauza schimbărilor apărute în comportamentul consumatorilor; 

• să reanalizeze propunerea referitoare la TVA. 

 

Notă către editori  

Curtea de Conturi Europeană contribuie la îmbunătățirea guvernanței financiare a UE prin intermediul avizelor 
pe care le publică cu privire la propuneri legislative noi sau de modificare a legislației existente, propuneri având 
un impact financiar. Aceste avize sunt utilizate de autoritățile legislative – Parlamentul European și Consiliul – în 
cadrul activității lor. 

Avizul nr. 5/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea Comisiei privind noul sistem de resurse 
proprii ale Uniunii Europene este disponibil în prezent în limba engleză pe site-ul Curții eca.europa.eu – alte 
versiuni lingvistice ale avizului vor fi adăugate în timp util. 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx

