
DECIZIA (UE, EURATOM) 2020/2053 A CONSILIULUI 

din 14 decembrie 2020

privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene si de abrogare a Deciziei
2014/335AJE, Euratom

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 311 al 
treilea paragraf,

avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, in special 
articolul 106 a,

avand in vedere propunerea Comisiei Europene,

dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale, 

avand in vedere avizul Parlamentului European O'), 

hotarand in conformitate cu o procedura legislative speciala, 

intrucat:

(1) Sistemul de resurse proprii ale Uniunii trebuie sa asigure resurse adecvate pentru 
dezvoltarea armonioasa a politicilor Uniunii si sa se supuna unei discipline bugetare stricte. 
Evolutia sistemului de resurse proprii poate si ar trebui, de asemenea, sa contribuie, in cea 
mai mare masura posibila, la dezvoltarea politicilor Uniimii.

(2) Tratatul de la Lisabona a introdus modificari ale dispozitiilor referitoare la sistemul de 
resurse proprii ale Uniunii care permit eliminarea unei categorii de resurse proprii existente 
si crearea unei noi categorii.

(3) in cadrul reuniunii din 7 si 8 februarie 2013, Consiliul European a solicitat Consiliului sa 
isi continue activitatea pe marginea propunerii Comisiei privind o noua resursa proprie 
bazata pe taxa pe valoare adaugata (TVA), cu obiectivul de a asigura o cat mai mare 
simplitate si transparenta a acesteia, de a consolida legatura cu politica Uniunii in materie 
de TVA si cu inc^arile reale de TVA, precum si de a asigura tratamentul egal al 
contribuabililor in toate statele membre.

(4) in iunie 2017, Comisia a adoptat un document de reflectie privind viitorul fmantelor UE. 
in cadrul acestuia, Comisia a propus o serie de optiuni care coreleaza intr-un mod mai vizibil 
resursele proprii cu politicile Uniunii, in special cu piata unica si cu cre§terea durabila. 
Conform documentului mentionat, la introducerea unor noi resurse proprii ar trebui acordata 
atentie transparentei, simplitatii, stabilitatii si coerentei acestora cu obiectivele de politica 
ale Uniunii, impactului lor asupra competitivitatii si asupra cresterii durabile, precum si 
repartizarii lor echitabile intre statele membre.

(5) Actualul sistem de stabilire a resursei proprii bazate pe TVA a fost criticat in repetate 
randuri de Curtea de Conturi, de Parlaraentul European si de statele membre pentru 
complexitatea sa excesiva. Prin urmare, Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a 
concluzionat ca este oportun sa se simplifice calcularea acestei resurse proprii.
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(6) Pentru o mai buna aliniere a instrumentelor de fmantare ale Uniunii la prioritatile sale de 
politica, pentru a reflecta mai bine rolul bugetului general al Uniunii (denumit in continuare 
„bugetul Uniunii”) in functionarea pietei unice, pentru a sprijini mai bine obiectivele 
politicilor Uniunii si pentru a reduce contributiile statelor membre bazate pe venitul national 
brut (VNB) la bugetul anual al Uniunii, Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a 
concluzionat ca Uniunea va actiona in urmatorii ani in directia reformarii sistemului de 
resurse proprii si va introduce noi resurse proprii.

(7) Ca un prim pas, ar trebui introdusa o noua categoric de resurse proprii bazata pe o
A

contribute nationala calculata pe baza deseurilor de ambalaje din plastic nereciclate. In 
conformitate cu strategia europeana pentru materialele plastice, bugetul Uniunii poate 
contribui la reducerea poluarii cauzate de deseurile de ambalaje din plastic. O resursa 
proprie bazata pe contributii nationale care sunt proportionale cu greutatea deseurilor de 
ambalaje din plastic nereciclate din fiecare stat membru va constitui un stimulent pentru 
reducerea consumului de ambalaje din plastic de unica folosinta, va incuraja reciclarea si va 
stimula economia circulara. In acelasi timp, statele membre vor fi libere sa ia masurile cele 
mai adecvate pentru realizarea obiectivelor respective, in conformitate cu principiul 
subsidiaritatii. Pentru a evita un impact regresiv excesiv asupra contributiilor nationale, ar 
trebui sa se aplice un mecanism de ajustare cu o reducere anuala forfetara asupra 
contributiilor statelor membre cu un VNB pe cap de locuitor in 2017 sub media UE. 
Reducerea ar trebui sa corespunda unei valori de 3,8 kilograme inmultite cu populatia din 
2017 a statelor membre in cauza.

(8) Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a mentionat ca, drept baza pentru resursele proprii 
suplimentare, Comisia va prezenta in primul semestru al anului 2021 propuneri privind un 
mecanism de ajustare la frontiera a emisiilor de dioxid de carbon §i o taxa digitala, in vederea 
introducerii acestora cel tarziu la 1 ianuarie 2023. Consiliul European a invitat Comisia sa 
prezinte o propunere revizuita privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de 
emisii, extinzandu-1 eventual la sectorul aviatiei si la cel maritim. Consiliul European a 
concluzionat ca Uniunea, in cursul cadrului fmanciar multianual pentru perioada 2021 -2027 
(„CFM 2021-2027”), va actiona in directia introducerii altor resurse proprii, care pot include 
o taxa pe tranzactiile financiare.

(9) Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat ca regimul pentru resursele proprii 
ar trebui sa se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparenta si echitate, precum 
si pe principiul repartizarii echitabile a sarcinii. Acesta a concluzionat, de asemenea, ca 
Danemarca, Tarile de Jos, Austria si Suedia, precum si, in contextul sprijinului pentru 
redresare si rezilienta, Germania urmeaza sa beneficieze de corectii forfetare la contributiile 
lor anuale bazate pe VNB pentru perioada 2021-2027.

(10) Statele membre ar trebui sa retina 25 % din cuantumurile resurselor proprii traditionale 
colectate de ele, sub forma de costuri de colectare.

(11) Integrarea Fondului European de Dezvoltare in bugetul Uniunii ar trebui sa fie insotita de 
o crestere a plafoanelor resurselor proprii stabilite prin prezenta decizie. Este necesar sa se 
prevada o marja suficienta intre plati si plafonul resurselor proprii care sa ofere certitudinea 
ca Uniunea isi poate indeplini obligatiile financiare indiferent de imprejurari, chiar si in 
perioadele de criza economica.

(12) Ar trebui sa se mentina o marja suficienta in cadrul plafoanelor resurselor proprii, pentru 
ca Uniunea sa isi poata acoperi toate obligatiile financiare si datoriile contingente scadente : :
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in orice an dat. Cuantumul total al resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi 
creditele anuale de plata ar trebui sa nu depa§easca 1,40 % din totalul VNB-urilor tuturor 
statelor membre. Cuantumul total anual al creditelor de angajament inregistrate in bugetul 
Uniunii ar trebui sa nu depa§easca 1,46 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.

(13) Pentru a mentine neschimbat cuantumul resurselor financiare puse la dispozitia Uniunii, 
este necesara ajustarea plafonului resurselor proprii pentru credite pentm plati si pentru 
credite de angajament, exprimate ca procent din VNB, in cazul modificarii Regulamentului 
(UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European §i al Consiliului ceea ce determina 
modificari semnificative ale nivelului VNB.

(14) Impactul economic al crizei provocate de COVID-19 subliniaza importanta asigurarii 
faptului ca Uniunea dispune de o capacitate fmanciara suficienta in eventualitatea unor 
§ocuri economice. Uniunea trebuie sa se asigure ca dispune de mijloacele necesare pentru 
a-§i atinge obiectivele. Sunt necesare resurse financiare de o amploare exceptionala pentru 
abordarea consecinfelor crizei provocate de COVID-19, fara a pune o presiune §i mai mare 
asupra finantelor statelor membre intr-un moment in care bugetele lor svmt deja supuse 
unei presiuni enorme pentru finanjarea masurilor economice §i sociale luate la nivel 
national in contextul crizei. Prin urmare, ar trebui sa se produca un raspuns exceptional la 
nivelul Uniunii, Din acest motiv, este oportun sa fie imputemicita Comisia ca in mod 
excepfional sa imprumute temporar in numele Uniunii de pe piefele de capital o sxuna de 
pana la 750 000 de milioane EUR, in preluri 2018. Un cuantum de maximum 360 000 de 
milioane EUR, in preluri 2018, din fondurile imprumutate ar fi utilizat pentru acordarea de 
imprumuturi §i un cuantum de maximum 390 000 de milioane EUR, in prefuri 2018, din 
fondurile imprumutate ar fi utilizat pentru cheltuieli, ambele cu scopul exclusiv de a aborda 
consecinjele crizei provocate de COVID-19.

(15) Acest raspuns exceptional ar trebui sa abordeze consecinlele crizei provocate de COVID- 
19 §i evitarea reaparitiei acesteia. Prin urmare, sprijinul ar trebui sa fie limitat in timp §i 
majoritatea finanlarii ar trebui fumizata in perioada imediat urmatoare crizei, ceea ce 
inseamna ca angajairientele juridice ale imui program finanjat din aceste resurse 
suplimentare ar trebui sa fie asumate pana la 31 decembrie 2023. Aprobarea platilor in 
cadrul Mecanismului de redresare §i rezilienta va fi conditionata de indeplinirea 
satisfacatoare a obiectivelor de etapa §i a Jintelor relevante stabilite in planul de redresare 
§i rezilienja, care va fi evaluata in conformitate cu procedura relevanta prevazuta in 
regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare §i rezilienla, care refiecta 
concluziile Consiliului European din 17-21 iulie 2020.

(16) Pentru a se suporta obligatiile care decurg din imprumutul preconizat de fonduri, este 
necesara o majorare extraordinara §i temporara a plafoanelor resurselor proprii. Prin 
urmare, in scopul exclusiv de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezulta din 
imprumuturile sale pentru a face fata consecinjelor crizei provocate de COVID-19, suma 
aferenta plafonului pentru creditele de plata §i plafonului pentru creditele de angajament 
ar trebui sa fie majorate fiecare cu cate 0,6 puncte procentuale. imputemicirea Comisiei de 
a imprumuta fonduri de pe pietele de capital, in numele Uniunii, exclusiv in scopul 
finantarii masurilor de abordare a consecintelor crizei provocate de COVID-19, este strans 
legata de majorarea plafoanelor resurselor proprii prevazute in prezenta decizie §i, in ultima . - - 
instanta, de functionarea sistemului de resurse proprii ale Uniunii. In consecinta, aceasta 
imputemicire ar trebui inclusa in prezenta decizie. Avand in vedere caracterul. f^a ;; 
precedent al acestei operatiuni si cuantumul exceptional al fondurilor ce urmeazas ^ fi '.



imprumutate, este necesar sa existe certitudine in ceea ce priveste volumul global al 
datoriei Uniunii si caracteristicile esentiale ale rambursarii acesteia si sa se puna in aplicare 
o strategic de imprumut diversificata.

(17) Majorarea plafoanelor resurselor proprii este necesara deoarece, in caz contrar, plafoanele 
nu ar fi suficiente pentru a asigura disponibilitatea resurselor adecvate de care are nevoie 
Uniunea pentru a-si indeplini obligatiile care decurg din imputemicirea exceptionala si 
temporara de a imprumuta fonduri. Necesitatea recurgerii la aceasta alocare suplimentara 
va fi, de asemenea, numai temporara intrucat obligatiile fmanciare si datoriile contingente 
relevante vor scadea pe masura ce fondurile imprumutate vor fi rambursate si 
imprumuturile vor ajunge la scadenta. Prin urmare, majorarea ar trebui sa expire atunci 
cand vor fi rambursate toate fondurile imprumutate si cand se vor stinge toate datoriile 
contingente aferente imprumuturilor acordate pe baza acestor fonduri, ceea ce ar trebui sa 
aiba loc cel tarziu la 31 decembrie 2058.

(18) Este necesar ca activitatile Uniunii pentru abordarea consecintelor crizei provocate de 
COVID-19 sa fie semnificative si sa se realizeze pe o perioada relativ scurta. imprumutarea 
de fonduri trebuie sa urmeze acest calendar. Prin urmare, noua activitate de imprumutare 
neta ar trebui sa inceteze cel tarziu la sfarsitul anului 2026. Dupa 2026, operatiunile de 
imprumut ar trebui sa se limiteze strict la operatiuni de refinantare, pentru a asigura o 
administrare eficienta a datoriei. La realizarea operatiunilor printr-o strategic de fmantare 
diversificata, Comisia ar trebui sa utilizeze in mod optim capacitatea pietelor de a absorbi 
imprumutul acestor fonduri semnificative cu scadente diferite, inclusiv fmantare pe termen 
scurt in scopul gestionarii numerarului, si sa asigure conditiile cele mai avantajoase de 
rambursare. in plus, Comisia ar trebui sa informeze in mod regulat si cuprinzator 
Parlamentul European §i Consiliul cu privire la toate aspectele administrarii datoriei sale.
Dupa ce sunt cunoscute graficele de plata pentru politicile care urmeaza sa fie fmantate 
prin imprumut, Comisia va comimica Parlamentului European §i Consiliului un calendar 
de emisiune care confine datele preconizate ale emisiunii si volumele preconizate pentru 
anul urmator, precum si un plan de stabilire a platilor preconizate ale principalului si ale 
dobanzilor. Comisia ar trebui sa actualizeze periodic acest calendar.

(19) Rambursarea fondurilor imprumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, pentru a oferi 
sprijin rambursabil prin instrumente financieire sau provizioane pentru garantii bugetare, 
precum si plata dobanzii aferente datorate ar trebui fmantate din bugetul Uniunii. Fondurile 
imprumutate care sunt utilizate pentru acordarea de imprumuturi statelor membre ar trebui 
sa fie rambursate utilizand sumele primite de la statele membre beneficiare. Este necesar 
sa se aloce si sa se puna la dispozitia Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta sa fie in 
masura sa isi acopere, in orice an dat si in orice circumstante, toate obligatiile financiare si 
datoriile contingente care decurg din imputemicirea exceptionala si temporara de a 
imprumuta fonduri, in conformitate cu articolul 310 alineatul (4) si cu articolul 323 din 
Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE).

(20) Cuantumurile care nu sunt utilizate pentru plata dobanzilor, astfel cum fusesera prevazute, 
vor fi utilizate pentm rambursari anticipate inainte de sfarsitul CFM 2021-2027, cu un 
cuantum minim, si pot fi maj orate .peste acest nivel, cu conditia sa fi fost introduse noi 
resurse proprii dupa 2021, in conformitate cu procedura prevazuta la articolul 311 al treilea 
paragraf din TFUE. Toate datoriile! care decurg din imputemicirea exceptionala^sfriUn " 
temporara de a imprumuta fonduri ar-tHebui rambursate integral pana la 31 decembrie 2058.
Pentm a se asigura gestionarea bugetaKai eficienta a creditelor necesare pentm acoperirea '
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rambursarii fondurilor imprumutate, este oportun sa se prevada posibilitatea ca 
angajamentele bugetare subiacente sa fie defalcate in transe anuale.

(21) Graficul rambursarilor ar trebui sa respecte principiul bunei gestiuni fmanciare si sa 
acopere volumul integral al fondurilor imprumutate prin imputemicirea Comisiei, in 
vederea obtinerii unei reduceri constante §i previzibile a datoriilor in cursul intregii 
perioade. In acest scop, sumele datorate de Uniime intr-un an dat pentru rambursarea 
principalului ar trebui sa nu depaseasca 7,5 % din cuantumul maxim de 390 000 de 
milioane EUR pentru cheltuieli.

(22) Avand in vedere caracterul exceptional, temporar si limitat al imputemicirii Comisiei 
pentru a imprumuta fonduri pentru abordarea consecintelor crizei provocate de COVID- 
19, ar trebui sa se clarifice faptul ca Uniunea nu ar trebui sa utilizeze, ca regula generala, 
fondurile imprumutate de pe pie^ele de capital pentru finaniarea cheltuielilor operationale.

(23) Pentru a se asigura ca Uniunea este intotdeauna in masura sa i§i indeplineasca in timp util 
obligatiile juridice fata de terti, prezenta decizie ar trebui sa prevada norme specifice de 
autorizare a Comisiei, in perioada majorarii temporare a plafonului resurselor proprii, sa 
solicite statelor membre sa puna la dispozitie in mod provizoriu lichidita|:ile relevante daca 
creditele autorizate inregistrate in bugetul Uniunii nu sunt suficiente pentru a acoperi 
obligatiile care decurg din imprumut, legate de respectiva majorare temporara. Comisia ar 
trebui, ca ultima solutie, sa poata solicita lichiditati numai in cazul in care nu poate genera 
lichiditatile necesare prin activarea altor masuri de gestionare activa a numerarului, 
inclusiv, daca este necesar, prin recurgerea la o finantare pe termen scurt pe pietele de 
capital, pentru a asigura respectarea la timp a obligatiilor Uniunii fata de creditori. Este 
necesar sa se prevada ca aceste solicitari ar trebui anuntate de Comisie statelor membre cu 
suficient timp inainte §i ar trebui sa fie strict proportionale cu veniturile bugetare estimate 
ale fiecSrui stat membru §i, in orice caz, ar trebui sa fie limitate la cota acestora din plafonul 
majorat temporar al resurselor proprii, §i anume 0,6 % din VNB-ul statelor membre. Cu 
toate acestea daca un stat membru nu onoreaza, integral sau partial, o solicitare in timp util 
sau daca acesta notifica Comisiei Ca nu va putea onora solicitarea, Comisia ar trebui totu§i 
sa fie autorizata, cu titlu provizoriu, sa faca solicitari suplimentare catre alte state membre, 
pe 0 baza proporfionala. Este oportun sa se prevada o suma maxima pe care Comisia o 
poate solicita anual unui stat membru. Se asteapta din partea Comisiei prezentarea 
propunerilor necesare in scopul inregistrarii cheltuielilor acoperite de valoarea 
lichiditatilor puse la dispozitie provizoriu de statele membre in bugetul Uniunii pentru a se 
asigura ca respectivele resurse sunt luate in considerate cat mai devreme posibil in scopul 
creditarii de resurse proprii in conturi de catre statele membre, §i anume in conformitate cu 
cadrul juridic aplicabil §i astfel pe baza cheilor VNB respective §i fara a se aduce atingere 
altor resurse proprii §i altor venituri.

A

(24) In temeiul articolului 311 al patrulea paragraf din TFEU, se va adopta un regulament al 
Consiliului de stabilire a masurilor de punere in aplicare a sistemului de resurse proprii ale 
Uniunii. Respectivele masuri ar trebui sa includa dispozi^ii de natura generala si tehnica, 
care sunt aplicabile tuturor categoriilor de resurse proprii. Masurile respective ar trebui sa 
includa norme detaliate pentru calcularea §i includerea in buget a soldului, precum §i 
dispozitii §i masuri necesare pentru controlul §i supravegherea colectarii resurselor proprii.

(25) Prezenta decizie ar trebui sa intre in vigoare numai dupa ce a fost aprobata de toate statele 
membre, in conformitate cu normele constitutionale ale acestora, respectandu-se astfel'pe'



deplin suveranitatea nationala. Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a luat act de 
intentia statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cat mai curand posibil.

(26) Din motive de coerenta, de continuitate si de securitate juridica, este necesar sa se prevada 
dispozitii care sa permita o tranzitie armonioasa de la sistemul introdus prin Decizia 
2014/335/UE, Euratom a Consiliului la sistemul prevazut in prezenta decizie.

(27) Decizia 2014/33 5/UE, Euratom ar trebui abrogata.

(28) in sensul prezentei decizii, toate sumele monetare ar trebui sa fie exprimate in euro.

(29) Avand in vedere necesitatea de a permite de urgenta imprumuturi in vederea fmantarii 
masurilor care abordeaza consecintele crizei provocate de COVID-19, prezenta decizie ar 
trebui sa intre in vigoare in prima zi a primei luni care urmeaza primirii ultimei notificari 
privind fmalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii.

(3 0) Pentru a asigura tranzitia la sistemul revizuit de resurse proprii si pentru ca prezenta decizie 
sa coincida cu exercitiul fmanciar, prezenta decizie ar trebui sa se aplice de la 1 ianuarie 
2021,

ADOPTA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabileste normele privind alocarea resurselor proprii ale Uniunii pentru a
asigura fmantarea bugetului anual al Uniunii.

Articolul 2

Categorii de resurse proprii si metode specifice pentru calcularea acestora

(1) Constituie resurse proprii inregistrate in bugetui Uniunii veniturile provenite din:

(a) resursele proprii traditionale care constau din taxe, prime, sume aditionale sau 
compensatorii, sume sau factori aditionali, taxe din Tariful vamal comun si alte taxe stabilite 
sau care urmeaza sa fie stabilite de catre institutiile Uniunii in legatura cu comertul cu tarile 
terte, taxe vamale pentru produsele care intra sub incidenta Tratatului de instituire a 
Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, expirat intre timp, precum si contributii §i 
alte taxe prevazute in cadrul organizarii comune a pietelor in sectorul zaharului;

(b) aplicarea unei cote de apel uniforme de 0,30 %, pentru toate statele membre, la valoarea 
totala a incasarilor din TVA colectate pentru toate produsele sau serviciile impozabile, 
impartita la cota medie ponderata de TVA, calculate pentru anul calendaristic relevant, astfel 
cum se prevede in Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului (1). Pentru 
fiecare stat membru, baza de impozitare a TVA care urmeaza sa fie luata in considerare in 
acest scop nu depase§te 50 % din VNB;

(c)aplicarea unei cote de apel uniforme greutatii deseurilor de ambalaje din plastic generate in 
fiecare stat membru si care nu sunt reciclate. Cota de apel uniforma este de 0,80 EUR^<rT
kilogram. Se aplica o reducere anuala forfetara pentru anumite state membre, astfel cum se
mentioneaza la alineatul (2) al treilea paragraf;



(d)aplicarea unei cote de apel uniforme, care urmeaza sa fie stability in cadrul procedurii 
bugetare tinand seama de totalul tuturor celorlalte venituri, la suma VNB-ului din toate 
statele membre.

A

(2) In sensul alineatului (1) litera (c) din prezentul articol, „plastic” inseamna un polimer, in 
intelesul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European §i al Consiliului la care este posibil sa fi fost adaugati aditivi sau alte substante; 
„de§euri de ambalaj” si „reciclare” au intelesul atribuit respectivilor termeni la articolul 3 
punctele 2 §i 2c din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European §i a Consiliului (f) §i astfel 
cum sunt utilizati in Decizia 2005/270/CE a Comisiei (!}.

Greutatea de§eurilor de ambalaj e din plastic care nu sunt reciclate se calculeaza ca fiind 
diferenta dintre greutatea de§eurilor de ambalaj e din plastic generate intr-un stat membru intr- 
un anumit an §i greutatea deseurilor de ambalaj e din plastic care sunt reciclate in anul respectiv, 
stability in temeiul Directive! 94/62/CE.

Urmatoarele state membre au dreptul la o reducere anuala forfetara, exprimata in prepori 
curente, care urmeaza sa fie aplicata contribupilor lor respective in temeiul alineatului (1) litera 
(c), in valoare de 22 de milioane EUR pentru Bulgaria, 32,1876 de milioane EUR pentru Cehia, 
4 milioane EUR pentru Estonia, 33 de milioane EUR pentru Grecia, 142 de milioane EUR 
pentru Spania, 13 milioane EUR pentru Croapa, 184,0480 de milioane EUR pentru Italia, 3 
milioane EUR pentru Cipru, 6 milioane EUR pentru Letonia, 9 milioane EUR pentru Lituania, 
3 0 de milioane EUR pentru Ungaria, 1,4159 de milioane EUR pentru Malta, 117 milioane EUR 
pentru Polonia, 31,3220 de milioane EUR pentru Portugalia, 60 de milioane EUR pentru 
Romania, 6,2797 de milioane EUR pentru Slovenia §i 17 milioane EUR pentm Slovacia.

(3) in sensul alineatului (1) litera (d), cota de apel uniforma se aplica VNB-ului fiecarui stat 
membru.

VNB-ul menponat la alineatul (1) litera (d) inseamna un VNB anual la prepirile piefei, astfel 
cum prevede Comisia in aplicarea Regulamentului (UE) nr. 549/2013.

(4) Pentru perioada 2021-2027, urmatoarele state membre beneficiaza de o reducere bruta a 
contribupilor lor anuale bazate pe VNB in temeiul alineatului (1) litera (d) in valoare de 565 
de milioane EUR pentru Austria, 377 de milioane EUR pentru Danemarca, 3 671 de milioane 
EUR pentru Germania, 1 921 de milioane EUR pentru Tarile de Jos, §i 1 069 de milioane EUR 
pentru Suedia. Sumele menponate se calculeaza in flincpe de prepirile anului 2020 §i se 
ajusteaza la prepiri curente prin aplicarea celui mai recent deflator al produsului intern brut 
pentru Uniune, exprimat in euro, astfel cum este fumizat de Comisie, care este disponibil la 
intocmirea proiectului de buget. Reducerile brute menponate sunt finantate de toate statele 
membre.

(5) Daca bugetul nu este inca adoptat la inceputul exercipului financiar, cotele de apel 
uniforme anterioare care se bazeaza pe VNB continua sa se aplice pana la intrarea in vigoare a 
noilor cote.

Articolul 3

Plafoanele resurselor proprii

(1) Cuantumul total al resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de 
plata nu depaseste 1,40 % din suma VNB-urilor tuturor statelor membre.
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(2) Valoarea anuala totala a creditelor de angaj ament inregistrata in bugetul Uniunii nu 
depaseste 1,46 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.

(3) Se mentine un raport sistematic intre creditele de angaj ament si creditele pentru plati, 
pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea si pentru a permite respectarea in anii urmatori 
a plafonului prevazut la alineatul (1).

(4) in cazul in care modificarile la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 determina rriodificari 
semnificative ale nivelului VNB, Comisia recalculeaza plafoanele stabilite la alineatele (1) si 
(2), astfel cum sunt maj orate temporar in conformitate cu articolul 6, pe baza urmatoarei 
formule:

GNI^.2 + + GNIf. ESA curent
x%(y%)x GNIf..2 + GNIf..^ + GNIf. ESA modificat

unde:

— „x %” reprezinta plafonul resurselor proprii pentru creditele de plata;

— „y %” reprezinta plafonul resurselor proprii pentru creditele de angaj ament;

—„t” reprezinta ultimul an complet pentru care sunt disponibile datele definite in 
Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European si al Consiliului (f);

—„SEC” reprezinta Sistemul European de conturi nationale §i regionale din Uniune.

Articolul 4

Utilizarea fondurilor imprumutate de pe pietele de capital

Uniimea nu utilizeaza fondurile imprumutate de pe pietele de capital pentru fmantarea 
cheltuielilor operationale.

Articolul 5

Mijloace suplimentare exceptionale si temporare pentru abordarea crizei provocate de 
COVID-19

(1) Cu scopul unic de a aborda consecintele crizei provocate de COVID-19 prin Regulamentul 
Consiliului de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene si prin legislatia 
sectoriala mentionata in respectivul regulament:

(a) Comisia este autorizata sa imprumute fonduri de pe pietele de capital in numele Uniunii 
pana la valoarea de 750 000 de milioane EUR, in preturi 2018. Operatiunile de imprumut se 
efectueaza in euro;

(b) pana la valoarea de 360 000 de milioane EUR, in preturi 2018, din fondurile imprumutate 
pot fi utilizate pentru oferirea de imprumuturi si, prin derogare de la articolul 4, pana la 
valoarea de 390 000 de milioane EUR,.in preturi 2018, din fondurile imprumutate pot fi 
utilizate pentru cheltuieli.

Cuantumul mentionat la primul paragrafliitera (a) se ajusteaza pe baza unui deflator fix de 2 % 
pe an. In fiecare an, Comisia comunica P&damentului European si Consiliului cuantumul astfel ... 
ajustat.

i ;
Comisia gestioneaza imprumuturile me^tioinate la primul paragraf litera (a), astfel incat sa nu
aiba loc imprumuturi nete noi dupa 2026:;

1
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(2) Rambursarea principalului fondurilor imprumutate utilizate pentru cheltuieli, astfel cum 
sunt mentionate la alineatul (1) primul paragraf litera (b) din prezentul articol, si a dobanzii 
aferente datorate este suportata de la bugetul Uniunii. Angajamentele bugetare pot fi repartizate 
de-a lungul unei perioade de mai multi ani in trance anuale, in conformitate cu articolul 112 
alineatvil (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European §i al 
Consiliului

Graficul de rambursare a fondurilor mentionate la alineatul (1) primul paragraf litera (a) din 
prezentul articol se stabile§te, in conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, astfel 
incat sa se asigure reducerea constanta §i previzibila a datoriilor. Rambursarile principalului 
fondurilor incep inainte de sfar§itul CFM pentru perioada 2021-2027, cu un cuantum minim, 
in masura in care o permit cuantumurile neutilizate pentru plata dobanzilor datorate in cadrul 
imprumutului mentionat la alineatul (1) din prezentul articol, |inandu-se seama in mod 
corespunzator de procedura prevazuta la articolul 314 din TFUE. Toate datoriile care decurg 
din imputemicirea exceptionala §i temporara a Comisiei de a imprumuta fonduri mentionata la 
alineatul (1) din prezentul articol simt rambursate integral cel tarziu pana la 31 decembrie 2058.

Sumele datorate de Uniune intr-im an dat pentru rambursarea principalului fondurilor 
mentionate la primul paragraf din prezentul alineat nu depa§esc 7,5 % din cuantumul maxim 
care urmeaza sa fie utilizat pentru cheltuielile menfionate la alineatul (1) primul paragraf litera
(b).

(3) Comisia ia masurile necesare pentru administrarea operatiunilor de imprumut. Comisia 
informeaza periodic §i in mod cuprinzator Parlamentul European §i Consiliul cu privire la toate 
aspectele strategiei sale de administrare a datoriei. Comisia intocme§te un calendar de emisiune 
care confine datele §i volumele preconizate ale emisiunii pentru anul urmator, precum §i un 
plan de stabilire a plafilor preconizate ale principalului §i ale dobanzilor §i comunica acest 
calendar Parlamentului European §i Consiliului. Comisia actualizeaza periodic acest calendar.

Articolul 6

Majorarea extraordinara i^i temporara a plafoanelor resurselor proprii pentru alocarea 
resurselor necesare pentru abordarea consecintelor crizei provocate de COVID-19

Plafoanele prevazute la articolul 3 alineatele (1) §i (2) se majoreaza fiecare temporar cu cate 
0,6 puncte procentuale, cu scopul unic de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezulta din 
imprumuturile mentionate la articolul 5 panS cand toate aceste datorii vor fi stinse §i cel tarziu 
pana la 31 decembrie 2058.

Majorarea plafoanelor resurselor proprii nu se utilizeaza pentru a acoperi alte datorii ale 
Uniunii.

Articolul 7

Principiul universalitatii

Veniturile menfionate la articolul 2 se folosesc fara distinctie pentru a finanta toate cheltuielile 
inregistrate in bugetul anual al Uniunii.

Articolul 8

Reportarea excedentului



Orice excedent de venit al Uniunii fata de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui 
exercitiu fmanciar se reporteaza in exercitiul financial urmator.

Articolul 9

Colectarea resurselor proprii si punerea acestora la dispozitia Comisiei

(1) Resursele proprii mentionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) sunt colectate de statele 
membre in conformitate cu dispozitiile de drept intern prevazute in acte cu putere de lege sau 
acte administrative. Daca este cazul, statele membre adapteaza aceste dispozitii pentru a 
respecta cerintele impuse de normele Uniunii.

Comisia examineaza dispozitiile relevante de drept intern pe care i le comunica statele membre, 
notified tuturor statelor membre ajustarile pe care le considera necesare pentru a asigura 
conformitatea acestora cu normele Uniunii si raporteaza, daca este necesar, Parlamentului 
European si Consiliului.

(2) Statele membre retin 25 % din sumele mentionate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), sub 
forma de costuri de colectare.

(3) Statele membre pun la dispozitia Comisiei resursele proprii prevazute la articolul 2 
alineatul (1) din prezenta decizie, in conformitate cu regulamentele adoptate in temeiul 
articolului 322 alineatul (2) din TFEU.

(4) Fara a aduce atingere articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
609/2014 al Consiliului in cazul in care creditele autorizate inregistrate in bugetul Uniunii 
nu sunt suficiente pentru ca Uniunea sa i§i respecte obligatiile care decurg din impmmuturile 
mentionate la articolul 5 din prezenta decizie, iar Comisia nu poate genera lichiditatile necesare 
prin activarea altor masuri prevazute de mecanismele fmanciare care se aplica unor astfel de 
imprumuturi in timp util pentru a asigura respectarea obligatiilor Uniunii, inclusiv prin 
gestionarea activa a fluxurilor de numerar §i, daca este necesar, prin recurgerea la fmantare pe 
termen scurt pe pietele de capital, in conformitate cu conditiile §i limitele prevazute la articolul 
5 alineatul (1) primul paragraf litera (a) si la articolul 5 alineatul (2) din prezenta decizie, statele 
membre, ca solutie de ultima instanta pentra Comisie, pun la dispozitia Comisiei resursele 
necesare in acest scop, in astfel de situatii, alineatele (5)-(9) de la prezentul articol se aplica 
prin derogare de la articolul 14 alineatul (3) si de la articolul 14 alineatul (4) primul paragraf 
din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014.

(5) Sub rezerva articolul 14 alineatul (4) al do ilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) 
nr. 609/2014 al Consiliului, Comisia poate solicita statelor membre sa acopere, cu titlu 
provizoriu, diferenta dintre totalul activelor si necesarul de lichiditati in mod proportional {„pro 
rata") cu venitul la buget estimat a fi obtinut de la fiecare dintre ele. Comisia anunta aceste 
solicitari statelor membre cu suficient timp inainte. Comisia va stabili un dialog stmeturat cu 
oficiile nationale de administrare a datoriei si cu trezoreriile nationale in ceea ce priveste 
calendarul sau de emisiune si graficul sau de rambursare.

in cazul in care un stat membm nu onoreaza, integral sau partial, solicitarea in timp util, sau in 
cazul in care informeaza Comisia ca nu va putea onora solicitarea, Comisia, pentru a acoperi 
partea care corespunde statului membm in cauza, are provizoriu dreptul de a face solicitari 
suplimentare adresate celorlalte state membre. Aceste solicitari se efectueaza in rnd^^ 

proportional cu venitul la buget estimat al fiecamia dintre celelalte state membre. Statul 
membm care nu a onorat o solicitare are in continuare obligatia de a o onora.
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(6) Valoarea anuala totala maxima a lichiditatilor care poate fi solicitata de la un stat membru 
in temeiul alineatului (5) se limiteaza, in toate circumstantele, la ponderea relativa bazata pe 
VNB-ul sau in majorarea extraordinary §i temporary a plafonului resurselor proprii, astfel cum 
se mentioneazy la articolul 6. In acest scop, ponderea relativy bazaty pe VNB se calculeazy ca 
ponderea din VNB-ul total al Uniunii, astfel cum rezulty din coloana respectivy din partea de 
venituri a ultimului buget anual adoptat al Uniunii.

(7) Orice provizion de lichidityti in temeiul alineatelor (5) si (6) se compenseazy fary 
intarziere, in conformitate cu cadrul juridic aplicabil pentru bugetul Uniunii.

(8) Cheltuielile acoperite de valoarea lichiditytilor puse la dispozifie provizoriu de cytre statele 
membre in conformitate cu alineatul (5) se inregistreazy in bugetul Uniunii fary intarziere, 
pentru a se asigura luarea in considerare cat mai curand posibil a veniturilor aferente in scopul 
credityrii de resurse proprii in conturi de cytre statele membre, in conformitate cu dispozitiile 
relevante din Regulamentul (UE, Ematom) nr. 609/2014.

(9) Anual, aplicarea alineatului (5) nu conduce la solicitarea de lichidityfi peste plafoanele 
resurselor proprii mentionate la articolul 3, astfel cum au fost maj orate in conformitate cu 
articolul 6.

Articolul 10

Masuri de punere in aplicare

Consiliul stabile§te mysuri de punere in aplicare in conformitate cu procedura prevdzuty la 
articolul 311 al patrulea paragraf din TFUE privind urmytoarele elemente ale sistemului de 
resurse proprii ale Uniunii:

(a) procedura de calculare §i de includere in buget a soldului bugetar anual, astfel cum se 
prevede la articolul 8;

(b) dispoziliile §i procedurile necesare pentru controlul §i supravegherea colectyrii resurselor 
proprii mentionate la articolul 2 alineatul (1), precum §i orice cerinte de raportare relevante.

Articolul 11

Dispozifii finale tranzitorii

(1) Sub rezerva alineatului (2), Decizia 2014/335/UE, Euratom se abroga. Orice trimiteri la 
Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului la Decizia 85/257/CEE, Euratom a 
Consiliului £^, la Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului (li), la Decizia 94/728/CE, 
Euratom a Consiliului (^, la Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului {1^, la Decizia 
2007/436/CE, Euratom a Consiliului (1^ sau la Decizia 2014/335/UE, Euratom se interpreteaza 
ca trimiteri la prezenta decizie; trimiterile la decizia abrogaty se citesc in conformitate cu 
tabelul de corespondenty din anexa la prezenta decizie.

(2) Articolele 2, 4 §i 5 din Decizia 94/728/CE, Euratom, articolele 2, 4 §i 5 din Decizia 
2000/597/CE, Euratom, articolele 2, 4 si 5 din Decizia 2007/436/CE, Euratom si articolele 2,
4 si 5 din Decizia 2014/335/UE, Euratom continuy sy se aplice calcuiyrii §i ajustarii veniturilor 
care provin din aplicarea cotei de apel la baza de calcul a TVA-ului stability in mod unitar §i 
limitaty la un procent cuprins intre 50 % si 55 % din PNB-ul sau VNB-ul fiecyrui stat membru,
in functie de anul in cauzd, calcuiyrii corectiei dezechilibrelor bugetare acordate Regatului Unit ; 
pentru perioada 1995-2020, precum si calcuiyrii finantyrii corectiilor acordate Regatului ,Unit 
de celelalte state membre.



(3) Statele membre retin in continuare, drept costuri de colectare, 10 % din sumele mentionate 
la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit sa fie puse la dispozitie de catre statele 
membre inainte de 28 februarie 2001, in conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.

(4) Statele membre retin in continuare, drept costuri de colectare, 25 % din sumele mentionate 
la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit sa fie puse la dispozitie de catre statele 
membre intre 1 martie 2001 ?i 28 februarie 2014, in conformitate cu normele aplicabile ale 
Uniunii.

(5) Statele membre retin in continuare, drept costuri de colectare, 20 % din sumele mentionate 
la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit sa fie puse la dispozitie de catre statele 
membre intre 1 martie 2014 si 28 februarie 2021, in conformitate cu normele aplicabile ale 
Uniunii.

(6) In sensul prezentei decizii, toate sumele monetare sunt exprimate in euro.

Articolul 12

Intrare in vigoare

Secretarul general al Consiliului notifica prezenta decizie statelor membre .

Statele membre notifica fara intarziere secretarului general al Consiliului finalizarea 
procedurilor de adoptare a prezentei decizii, in conformitate cu normele lor constitutionale.

Prezenta decizie intra in vigoare in prima zi a primei luni care urmeaza primirii ultimei 
notificari mentionate la al doilea paragraf

Se aplica de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 13

Destinatari

Prezenta decizie se adreseaza statelor membre.

Adoptata la Bruxelles, 14 decembrie 2020.

Pentru Consiliu

Presedintele

M. ROTH

*(1) Avizul din 16 septembrie 2020 (nepublicat inca in Jumalul Oficial).

(2) Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 
2013 privind Sistemul european de contuijr nationale si regionale din Uniunea Europeana (JO 
L 174, 26.6.2013, p. 1).

(3) Decizia 2014/335/UE, Euratom a Cdrasiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse
proprii ale Uniunii Europene (JO L 168K7'6r2014, p. 105).

I
(4) Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regininU
unitar defmitiv de colectare a resurselor'pjopiii provenite din taxa pe valoarea adaugata (JO L 
155,7.6.1989, p. 9). ^ !
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(5) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European §i al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor 
chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare 
a Directivei 1999/45/CE §i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a 
Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului 
§i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE §i 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 
30.12.2006, p. 1).

(6) Directiva 94/62/CE a Parlamentului European §i a Consiliului din 20 decembrie 1994 
privind ambalajele §i de§eurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).

(7) Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor 
corespunzatoare sistemului de baze de date in conformitate cu Directiva 94/62/CE a 
Parlamentului European §i a Consiliului privind ambalajele §i de§eurile de ambalaje (JO L 86, 
5.4.2005, p. 6).

(8) Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European §i al Consiliului din 19 martie 
2019 privind armonizarea venitului national brut la prelurile pietei §i de abrogare a Directivei 
89/130/CEE, Euratom a Consiliului §i a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al 
Consiliului (Regulamentul VNB) (JO L 91, 29.3.2019, p. 19).

(9) Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European §i 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 §i 
a Deciziei nr. 541/2014/UE §i de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO 
L 193, 30.7.2018, p. 1).

(10) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind 
metodele §i procedura de pimere la dispozilie a resurselor proprii traditionale §i a resurselor 
proprii bazate pe TVA §i pe VNB §i privind masurile pentru a rasptmde necesitatilor trezoreriei 
(JO L 168,7.6.2014, p. 39).

(11) Decizia 70/243/CECO, CEE, Emratom a Consiliului din 21 aprilie 1970 privind inlocuirea 
contribuliilor financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunitalilor (JO L 94, 
28.4.1970, p. 19).

(12) Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului din 7 mai 1985 privind sistemul de resurse 
proprii al Comunitalilor (JO L 128, 14.5.1985, p. 15).

(13) Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului din 24 iunie 1988 privind sistemul de resurse 
proprii ale Comunitatilor (JO L 185,15.7.1988, p. 24).

(14) Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de 
resurse proprii ale Comunitatilor Europene (JO L 293,12.11.1994, p. 9).

(15) Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de 
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ANEXA

TABEL DE CORESPONDENTA

Decizia 2014/335/UE, Euratom Prezenta decizie

Articolul 1 Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) litera (a) Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b) Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c) Articolul 2 alineatul (1) litera (d)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3) Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4) Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (5) Articolul 2 alineatul (3) primul paragraf si articolul 2 
alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (6) Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (7) Articolul 2 alineatul (3) al doilea paragraf si articolul 3 
alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (1) Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2) Articolul 3 alineatele (2) si (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4) Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6 Articolul 7

Articolul 7 Articolul 8

Articolul 8 alineatul (1) Articolul 9 alineatul (1)
/

Articolul 8 alineatul (2) Articolul 9 alineatul (3)
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Articolul 9 alineatele (4)-(9)

Articolul 9 Articolul 10

Articolul 10 alineatul (1) Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2) Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3) Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (3) al doilea Articolul 11 alineatul (4) 
paragraf

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 10 alineatul (4) Articolul 11 alineatul (6)

Articolul 11 Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13


