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I. CONTEXT  

 

Pe fondul dezbaterii generale privind viitorul Europei - Cartea albă privind viitorul 

Europei; Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025, [COM (2017) 2025] – Comisia 

Europeană a lansat anul trecut o nouă consultare publică, (sub forma unui „document de 

reflecţie”), privind viitorul finanțelor UE, respectiv construcția bugetului Uniunii și structura 

alocărilor financiare pentru politicile europene – Viitorul finanţelor UE [COM (2017) 358]. 

Comisia Europeană consideră că UE are nevoie de un buget mai adecvat care să răspundă 

obiectivelor urmărite și care să valorifice mai bine fiecare euro în beneficiul cetățenilor din statele 

membre ale Uniunii. 

 Propunerea recent publicată a Comisiei Europene aliniază bugetul UE la prioritățile sale 

politice – astfel cum se reflectă în agenda stabilită de președintele Jean-Claude Juncker în discursul 

său privind Starea Uniunii din 14 septembrie 2016 și aprobată de liderii celor 27 de state membre 

ale Uniunii la Bratislava, (la 16 septembrie 2016), și în Declarația de la Roma din 25 martie 2017. 

Concentrându-se pe domeniile în care UE este cea mai în măsură să furnizeze rezultate, acest 

buget este conceput pentru « o Europă care protejează, capacitează și apără » - fiind accentuate 

astfel dimensiunile PESC/PSAC și cele specifice pilonului JAI (justiție și afaceri interne). 

 Comisia Europeană consideră că Uniunea Europeană cu 27 de state membre și-a stabilit 

prioritățile politice și are acum nevoie de resursele financiare necesare pentru a răspunde acestora. 

 

 

 

 

 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180321.do?appLng=RO
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=529
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
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II. PREZENTAREA PROPUNERILOR COMISIEI EUROPENE 

  

 Comisia Europeană propune un buget multianual de 1.135 de miliarde de euro în credite 

de angajament (exprimate în prețurile din 2018)
1
 pentru perioada 2021-2027, însemnând 

echivalentul a 1,11 % din venitul național brut al UE
2
.  

 

 Un buget axat pe rezultate: resurse pe măsura ambițiilor politice ale UE 

   

 Nivelul angajamentelor se traduce în 1.105 miliarde de euro (sau 1,08 % din VNB) în 

credite de plată (în prețurile din 2018)
3
. Aceasta include integrarea în bugetul UE a Fondului 

european de dezvoltare – principalul instrument al UE de finanțare a cooperării pentru dezvoltare 

cu țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific și care, în prezent, este un acord interguvernamental în 

cadrul UE.  

 Dacă se ia în considerare nivelul inflației, acesta este comparabil ca dimensiune cu 

bugetul actual pentru perioada 2014-2020, (inclusiv Fondul european de dezvoltare). 

 Comisia Europeană arată că pentru finanțarea priorităților noi și urgente vor trebui majorate 

actualele niveluri de finanțare. Investițiile actuale în domenii precum: cercetarea și inovarea, 

tineretul, economia digitală, gestionarea frontierelor, securitatea și apărarea vor contribui la 

prosperitate, sustenabilitate și securitate în viitor. De exemplu, bugetul alocat programului 

« Erasmus+» și al Corpului european de solidaritate va fi dublat. 

  

În același timp, au fost examinate în mod critic domeniile în care se pot face economii și în 

care se poate îmbunătăți eficiența.  

 Astfel, Comisia Europeană propune o reducere moderată a finanțării pentru politica 

agricolă comună (PAC) și politica de coeziune (PC) – cu aproximativ 5 % în cazul fiecăreia 

dintre ele – pentru a reflecta noua realitate a unei UE cu 27 de state membre.   
 Aceste politici vor fi modernizate pentru a se asigura că ele pot produce în continuare 

rezultate, consumând mai puține resurse, și că pot inclusiv sprijini noi priorități. De exemplu, 

politica de coeziune va avea un rol din ce în ce mai important de jucat în sprijinirea 

reformelor structurale și în integrarea pe termen lung a migranților. 

 Comisia Europeană consideră că rezultatul acestor schimbări va fi o reechilibrare a 

bugetului și acordarea unei priorități mai mari domeniilor în care bugetul UE poate avea un impact 

maxim. 

 

 Un buget modern, simplu și flexibil 

 

 Comisia Europeană consideră că bugetul UE este modest prin comparație cu dimensiunea 

economiei europene și cu bugetele naționale ale statelor membre. Cu toate acestea, bugetul UE 

poate avea un impact semnificativ în viețile cetățenilor și ale întreprinderilor – cu condiția de a se 

investi în domeniile în care Uniunea poate avea un impact mai mare decât au cheltuielile 

publice la nivel național, domenii în care poate aduce o reală valoare adăugată europeană.  

 Drept exemple în acest sens, Comisia Europeană indică proiectele de cercetare care reunesc 

cei mai buni cercetători din Europa, infrastructuri sau proiecte de anvergură menite să asigure 

reușita transformării digitale sau dotarea Uniunii cu instrumentele de care are nevoie pentru a-și 

proteja și apăra cetățenii. Acest lucru este considerat ca fiind indispensabil în lumea actuală aflată 

în schimbare rapidă, în care UE se confruntă cu provocări demografice, cu instabilitatea în 

vecinătatea sa și cu multe alte chestiuni presante care transcend granițele naționale. 

  

                                                 
1 Exprimat în prețuri curente (luând în considerare nivelul inflației), aceasta ar însemna 1. 279 de miliarde 

de euro în credite de angajament. 
2 A se vedea anexa nr. 2 a comunicării COM (2018) 321; o notă informativă generală. 
3 Exprimat în prețuri curente (luând în considerare nivelul inflației), aceasta ar însemna 1.246 de miliarde de 

euro în credite de plată. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_en.pdf
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 Prin urmare, Comisia Europeană propune un buget modern, simplu și flexibil: 

 

 Modern: UE cu 27 de state membre ar avea nevoie de un buget nou și modern, care să 

arate că Europa a integrat “învățămintele din trecut”. Aceasta înseamnă reducerea în 

continuare a birocrației atât pentru beneficiari, cât și pentru autoritățile de management a 

fondurilor structurale europene prin norme mai coerente pe baza unui cadru unic de 

reglementare. Totodată, înseamnă și stabilirea unor obiective mai clare și punerea unui 

accent mai mare pe performanță.  

 

 Simplu: Structura bugetului va fi mai clară și mai bine adaptată priorităților Uniunii. În 

prezent, Comisia Europeană arată că fondurile europene sunt împărțite la un număr mult 

prea mare de programe și instrumente, atât în interiorul, cât și în afara bugetului. Prin 

urmare, Comisia Europeană propune reducerea numărului de programe cu mai mult 

de o treime (de la 58 în prezent la 37 în viitor), de exemplu, prin regruparea în noi 

programe integrate a surselor de finanțare fragmentate și prin simplificarea radicală a 

utilizării instrumentelor financiare, inclusiv prin intermediul fondului InvestEU. 

 

 Flexibil: Provocările recente – în special criza migrației și a refugiaților din 2015 – au 

reflectat limitele flexibilității bugetului actual al UE pentru a reacționa suficient de rapid și 

de eficace. Propunerea Comisiei include, așadar, o flexibilitate sporită atât în cadrul 

programelor, cât și între acestea, consolidarea instrumentelor de gestionare a crizelor și 

crearea unei noi „Rezerve a Uniunii”, care să permită UE să facă față evenimentelor 

neprevăzute și să răspundă situațiilor de urgență în domenii cum ar fi securitatea și 

migrația. 

 

 Bugetul UE și statul de drept: buna gestiune financiară 

 

 O inovație majoră în cadrul bugetului propus este consolidarea legăturii dintre finanțarea 

UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru 

buna gestiune financiară și pentru eficacitatea finanțării din partea UE.  

 În acest sens, Comisia Europeană propune un nou mecanism care să protejeze bugetul UE 

de riscurile financiare legate de deficiențele generalizate care afectează statul de drept în statele 

membre. Cu ajutorul noilor instrumente propuse, Uniunea va putea să suspende, să reducă sau să 

restricționeze accesul la finanțarea europeană în mod proporțional cu natura, gravitatea și 

amploarea deficiențelor care afectează statul de drept. O astfel de decizie ar urma să fie propusă de 

Comisie și adoptată de Consiliul UE prin vot cu majoritate calificată inversă. 

 

 

 Un buget pentru o uniune economică și monetară (UEM) puternică și stabilă 

 

 Comisia Europeană consideră că o zonă euro stabilă este o condiție prealabilă pentru 

crearea de locuri de muncă, creștere economică, investiții și echitate socială în întreaga UE. În 

decembrie 2017, ca parte a foii sale de parcurs pentru aprofundarea UEM, Comisia Europeană a 

stabilit modul în care pot fi elaborate noi instrumente bugetare în cadrul finanțelor publice ale UE 

pentru a promova stabilitatea zonei euro și convergența către zona euro. În noul cadru financiar 

multianual, sunt propuse două noi instrumente: 

 - Un nou program de sprijin pentru reforme structurale, care – cu un buget total de 25 

de miliarde de euro – va oferi sprijin financiar și tehnic tuturor statelor membre pentru realizarea 

reformelor prioritare, în special în contextul procedurii Semestrului european. În plus, un 

mecanism de convergență va oferi un sprijin specific statelor membre din afara zonei euro în 

contextul eforturilor acestora de aderare la zona monedei comune. 

 - O Funcție europeană de stabilizare a investițiilor, care va contribui la menținerea 

nivelului investițiilor în cazul șocurilor asimetrice majore. Aceasta va demara sub formă de 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-economic-monetary-union-may2018_en.pdf
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împrumuturi reciproce („back-to-back”) de la bugetul UE în valoare de până la 30 de miliarde de 

euro, la care se va adăuga o asistență financiară acordată statelor membre ale Uniunii pentru 

acoperirea costurilor aferente dobânzilor. Împrumuturile vor oferi sprijin financiar suplimentar în 

momentele în care finanțele publice vor fi limitate, însă investițiile prioritare vor trebui menținute. 

 

 Surse moderne de finanțare pentru bugetul UE 

  

 Comisia Europeană consideră că noile priorități politice necesită noi investiții. Din acest 

motiv, Comisia propune să le finanțeze printr-o combinație de fonduri noi – realocări (aproximativ 

80 %), și economii (aproximativ 20 %). 

 Pe baza recomandărilor Grupului la nivel înalt privind „Viitoarea finanțare a UE”, Comisia 

propune modernizarea și simplificarea sistemului general de finanțare actual – „resurse proprii” – 

și diversificarea surselor de venituri la buget. 

 În privința noilor surse pentru finanțarea bugetului pe termen lung, Comisia propune 

simplificarea sistemului actual de resurse proprii bazat pe taxa pe valoarea adăugată (TVA) și 

introducerea unui „coș” cuprinzând noi resurse proprii care să fie asociat priorităților 

politice. 

 Coșul de noi resurse proprii propus ar urma să cuprindă: 

 20 % din veniturile provenite din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii; 

 o cotă de prelevare de 3 % aplicată noii baze fiscale consolidate comune a societăților (care 

va fi introdusă treptat după adoptarea legislației necesare); 

 o contribuție națională, calculată pe baza cantității de deșeuri de ambalaje din plastic care 

nu se reciclează în fiecare stat membru al UE, (aprox. 0,80 euro per kilogram). 

 Aceste noi resurse proprii vor reprezenta aproximativ 12 % din totalul bugetului UE și ar 

putea contribui cu până la 22 de miliarde de euro pe an la finanțarea noilor priorități. 

 

 Corecții bugetare 

 

 Liderii Comisiei Europene consideră că ieșirea Regatului Unit din UE reprezintă o bună 

ocazie de a revizui complicatul sistem de corecții – și chiar de „corecții la corecții”.  

 Astfel, Comisia propune să se elimine toate corecțiile și să se reducă de la 20 % la 10 % 

suma pe care o păstrează statele membre atunci când colectează veniturile vamale (acestea fiind 

una dintre „resursele proprii”) pentru bugetul UE. Datorită celor două măsuri, bugetul UE ar urma 

să devină mai simplu și mai echitabil. 

 Pentru a se evita orice creștere bruscă și drastică a contribuțiilor unora dintre statele 

membre ale UE, Comisia Europeană propune eliminarea treptată a corecțiilor actuale pe parcursul 

unei perioade de cinci ani. 

 

Privire de ansamblu 

 

În contextul european actual, marcat de Brexit, criza migrației, dezvoltarea economiei 

digitale, reținerea unor state membre de a contribui mai mult la bugetul UE, propunerea Comisiei 

Europene privind viitorul CFM post-2020 pare a fi una echilibrată.  

 

Astfel, se poate observa că: 

 

 Se renunță progresiv la rabaterile (corecţiile) pe care le aveau unele state membre  pentru 

contribuțiile lor la bugetul UE; 

 Bugetul pentru sectorul cercetare, inovare și digitalizare va crește de 1,6 ori; 

 Bugetul alocat politicilor pentru tineret va crește de 2,2 ori; 

 Bugetul pentru climă și mediu va crește de 1,7 ori; 

 Bugetul pentru migrație și protecția frontierelor va crește de 2,6 ori; 

 Bugetul alocat securității comune va crește de 1,8 ori; 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-modernising-budget-revenue-side-may2018_en.pdf
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 Bugetul alocat acțiunii externe a UE va crește de 1,3 ori; 

 Bugetul alocat administrației publice europene va crește de asemenea. 

 

Dar politicile agricolă și de coeziune suferă tăieri importante:  

- minus 5 % pentru politica agricolă; 

- minus 7 % pentru politica de coeziune.  

Comisia Europeană consideră, totuși, că valoarea nominală a sumelor primite de fiecare 

stat membru UE pe politica de coeziune nu va scădea de vreme ce scăderea de finanţare o 

reprezintă tocmai suma care i-ar fi revenit Marii Britanii. 

 

 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

  

  Pe baza acestor propuneri, Comisia Europeană va prezenta, în perioada următoare, 

propuneri detaliate privind viitoarele programe financiare specifice pentru fiecare sector
4
. Decizia 

privind viitorul buget pe termen lung al UE va reveni Consiliului UE, care va hotărî în 

unanimitate, cu aprobarea Parlamentului European.  

  

 Comisia Europeană susține că negocierile cu privire la actualul buget al UE (CFM 2014-

2020) au durat prea mult. Prin urmare, programe financiare cheie au fost întârziate și proiecte cu 

un real potențial de redresare economică au fost amânate.  

 Prin urmare, în cazul viitorului CFM al UE, pentru 2021-2027, este necesar să se acorde 

maximă prioritate negocierilor, fiind de dorit să se ajungă la un acord înainte de alegerile 

pentru Parlamentul European (2019) și de summit-ul de la Sibiu, România, din 9 mai 2019. 

Comisia Europeană afirmă că va face tot ce îi stă în putere pentru a se ajunge rapid la un acord. 
 

 Președintele Comisiei Europene, dl Jean-Claude Juncker, a declarat că:  

 „(…) Noul buget reprezintă o oportunitate de a ne modela viitorul ca o Uniune nouă și 

ambițioasă, formată din 27 de state membre unite prin solidaritate. Prin propunerea de astăzi, am 

prezentat un plan pragmatic care arată cum să obținem mai multe rezultate cu mai puține resurse.  

 Ținând cont de contextul economic favorabil, avem un timp de respiro, ceea ce nu ne 

scutește însă de faptul că trebuie să facem economii în anumite domenii. Vom asigura buna 

gestiune financiară prin introducerea primului mecanism privind statul de drept. Aceasta 

înseamnă să acționăm responsabil când este vorba de banii contribuabililor noștri.  

 Mingea este acum în terenul Parlamentului și al Consiliului UE. Cred cu tărie că ar trebui 

să ne propunem să ajungem la un acord înainte de alegerile pentru Parlamentul European de 

anul viitor.” 

 

 La rândul său, dl Günther H. Oettinger, comisarul responsabil pentru buget și resurse 

umane, a susținut că: “Această propunere de buget este cu adevărat despre valoarea adăugată a 

UE. Investim și mai mult în domenii în care un stat membru nu poate acționa singur sau în care 

acțiunea comună este mai eficientă - fie că este vorba de cercetare, migrație, controlul la frontiere 

sau apărare.  

 Continuăm să finanțăm politicile tradiționale, dar modernizate, cum ar fi politica agricolă 

comună și politica de coeziune, deoarece beneficiem cu toții de pe urma standardelor ridicate ale 

produselor noastre agricole și a regiunilor care recuperează decalajele economice.” 

 

 Parlamentul European a adoptat o rezoluție la 14 martie 2018 referitoare la următorul 

CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020 (2017/2052(INI)).
5
 

                                                 
4
 A se vedea anexa 1 aferentă comunicării examinate, COM (2018)321. 

5
 Aceasta este redată integral în anexa nr. 2 a acestei fișe de informare. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/why-do-delays-matter_en_0.pdf
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În cadrul acesteia se solicită instituțiilor abilitate ale Uniunii să își asume rolul ce le revine 

în trei domenii de politică emergente, cu o dimensiune internă și externă, apărute în cursul 

actualului CFM:  

 prin dezvoltarea și finanțarea unei politici cuprinzătoare în materie de azil, migrație și 

integrare și prin abordarea cauzelor profunde ale migrației și strămutării în țările terțe; 

 prin întărirea mecanismelor de protecție a frontierelor externe și promovarea stabilității, în 

special prin garantarea drepturilor omului peste hotare, prevenirea conflictelor și politicile 

ce vizează dezvoltarea externă; 

 prin instituirea unui cadru intern comun de garantare a securității cetățenilor europeni și 

prin partajarea capacităților și realizarea în comun a activităților de cercetare în domeniul 

apărării, subliniind în același timp faptul că acțiunile întreprinse în aceste domenii nu ar 

trebui să fie în detrimentul politicilor de dezvoltare ale UE. 

 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

 

 În general, acest CFM are o dimensiune asemănătoare cu cel al perioadei anterioare, 2014-

2020, respectiv 1,11 % din VNB-ul UE față de nivelul de 1,13 % pentru perioada aflată în 

desfășurare.  

 Pentru România este îngrijorătoare intenția Comisiei Europene de a reduce finanțarea 

politicilor tradiționale ale UE – politica agricolă și cea de coeziune (politica de dezvoltare 

regională). Chiar dacă se propune o reducere modică a acestor alocări bugetare, cu 5 % și 7 % 

pentru acestea, rămâne posibil ca această intenție să mai poată fi supusă negocierilor pentru CFM 

post-2020 din cadrul Consiliului UE şi a Parlamentului European în perioada următoare. Alte state 

membre ale UE sunt de asemenea interesate de prioritizarea finanţării acestor două politici 

esenţiale ale Uniunii, respectiv statele care au alcătuit Grupul „Prietenii Coeziunii”, din care face 

parte şi România. 

 Comisia Europeană a mai anunţat că aceste două politici vor fi « modernizate » pentru a se 

asigura că ele pot produce în continuare rezultate, consumând mai puține resurse, și că pot inclusiv 

sprijini noi priorități. De exemplu, politica de coeziune ar putea juca un rol din ce în ce mai 

important în sprijinirea reformelor structurale în statele UE și în integrarea pe termen lung a 

migranților. În această privinţă, sunt necesare clarificări suplimentare din partea Comisiei 

Europene în ceea ce priveşte intenţia sa de a moderniza aceste două politici fundamentale. 

 Un aspect îngrijorător îl constituie și introducerea de noi standarde şi criterii pentru 

finanţarea programelor structurale ale UE, mai ales în ceea ce priveşte condiţionarea acestor 

finanţări de „respectarea statului de drept”. Stabilirea şi implementarea de noi criterii şi mecanisme 

în acest sens poate juca un rol negativ, inhibant, descurajant, în procesul de reducere a decalajelor 

socio-economice între statele membre ale UE. Astfel de îngrijorări au fost exprimate recent şi de o 

serie de eurodeputaţi în cadrul Parlamentului European. 

 

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 

 Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără, (2 mai 2018): 

Întrebări și răspunsuri: 

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_ro.htm  

 

 Fișe informative și documente juridice: 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_ro  

 

a) Anexe ce descriu fiecare program de finanţare, 

b) Regulamentul UE privind cadrul financiar multianual (2 mai 2018), 

c) Regulamentul UE privind execuția bugetară cu respectarea statului de drept, 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3621_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_ro
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_ro
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d) Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și 

buna gestiune financiară, 

e) Decizia UE privind resursele proprii, propunerile de punere în aplicare și documentul de 

lucru conex al serviciilor Comisiei Europene, 

f) Regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea 

adăugată (Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului), 

g) Document de lucru al serviciilor Comisiei privind analiza cheltuielilor.  

 

 Informații cheie referitoare la bugetul UE pentru viitor - Cadrul financiar multianual 

(2021-2027): https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-

europe/eu-budget-future_ro.  

 

 

 Comisia Europeană: Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și 

apără, (2 mai 2018): Întrebări și răspunsuri. 

 

 Parlamentul European: Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2018 referitoare la 

următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020, 

(2017/2052(INI)).  

 

 Parlamentul European: Prezentarea Comisiei Europene a propunerii pentru CFM post-2020 

pentru Parlamentul European, (14 mai 2018).  
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