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PROIECT DE OPINIE 
asupra  

Documentului de reflecție PRIVIND VIITORUL FINANȚELOR UE 
COM(2017) 358 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.170 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
 republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu Documentul de reflecție 
PRIVIND VIITORUL FINANȚELOR UE - COM(2017) 358. 
 
 Prezentul document de reflecţie privind viitorul finanţelor Uniunii Europene, 
respectiv construcţia bugetului Uniunii şi structura alocării financiare pentru politicile 
europene, a fost lansat de către Comisia Europeană pe fondul dezbaterilor generale 
"Cartea albă privind viitorul Europei; Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 
2025 [COM(2017)2025]".   
 În documentul de reflecţie Comisia Europeană consideră că are nevoie de un 
buget adecvat obiectivelor urmărite și care să valorifice mai bine fiecare euro în 
beneficiul cetățenilor din statele membre ale Uniunii. 
 Acest document de reflecție privind viitorul finanțelor UE analizează opțiunile 
avute în vedere pentru ca acest deziderat să devină realitate.  
 Se apleacă cu precădere asupra celui de al cincilea scenariu, respectiv "Facem 
mai mult, împreună". 
 În documentul de reflecţie sunt prezentate posibilele implicaţii bugetare ale 
celor cinci scenarii prezentate în Cartea albă. 
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 Din acest document Comisia Europeană scoate în evidenţă faptul că bugetul 
Uniunii Europene se confruntă cu o provocare majoră - aceea de a finanța mai multe 
acțiuni cu mai puține resurse.  
 Ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană reprezintă o provocare căreia 
Uniunea Europeană trebuie să îi facă faţă, cu un buget relativ mai mic comparativ cu 
acelaşi număr de obiective. 
 Documentul de reflecţie prezintă principalele elemente ale celor cinci scenarii 
prezentate în Cartea albă, respectiv: 
 1. Statele membre ale UE vor continua pe același drum; 
 2. Vor face mai puțin, împreună;  
 3. Vor avansa cu intensități diferite;  
 4. Vor face mai puțin, dar mai eficient; 
 5. Vor face mult mai mult, împreună.  
 
 Comisia Europeană subliniază în documentul de reflecție faptul că, bugetul 
Uniunii Europene ar trebuii să se concentreze pe următoarele principii: 
 

• valoarea adăugată: finanțarea ar trebui să se concentreze pe domeniile cu 

valoarea adăugată cea mai ridicată, iar accentul trebuie pus pe rezultate;  

• responsabilitatea: dezbaterea privind viitorul buget al UE se va înscrie 

într-un proces transparent și democratic. Utilizarea instrumentelor 

suplimentare din afara bugetului UE ar trebui men ținută la un nivel 

minim, întrucât acestea afectează înțelegerea bugetului și pun în pericol 

controlul democratic, transparența și buna gestiune;  

• o mai mare flexibilitate într-un cadru stabil: structura multianuală a 

bugetului UE este un avantaj. Certitudinea și previzibilitatea reprezintă o 

condiție prealabilă a investițiilor pe termen lung. Cu toate acestea, 

experiența a demonstrat că pentru a răspunde unor situații neprevăzute 

este esențial să existe o mai mare flexibilitate; 

• norme simplificate: în demersul lor de a solicita finan țare din partea UE, 

cetățenii nu ar trebui să fie descurajați din cauza unei birocrații excesive. 

Prin urmare, ar trebui continuate eforturile în vederea reducerii 

birocrației și a simplificării normelor de execuție. Evoluția către un set 

unic de norme ar contribui la realizarea acestui obiectiv. 
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Prezentarea scenariilor favorabile României: 
 

  Scenariul nr. 4: “Facem mai puțin, dar mai eficient” mai este 
denumit ca: “Schimbare radicală”. Acest scenariu prevede următoarele 
abordări: 

• doar reforme cu foarte mare valoare adăugată pentru UE;  
• un volum mai mic de propuneri legislative noi;  
• atenție mai mare acordată competitivității;  
• atenție mai mică acordată coeziunii socio-economice;  
• atenție mai mică acordată agriculturii;  
• atenție ceva mai mare acordată securității, apărării și migrației;  
• atenție ceva mai mare acordată acțiunii externe a UE;  
• relativă absență de noi reforme economice, monetare și fiscale;  
• un buget construit pe bazele actuale, fără rabaturi bugetare și completat 

cu noi resurse financiare. 
 
  Scenariul nr. 5: “Facem mai mult, împreună” prevede următoarele 
abordări: 

• agendă cuprinzând mult mai multe reforme;  
• volum ceva mai mare de propuneri legislative noi;  
• atenție mai mare acordată competitivității;  
• atenție mai mare acordată coeziunii;  
• atenție mai mare pentru agricultură;  
• atenție ceva mai mare acordată securității, apărării și migrației;  
• atenție ceva mai mare acordată acțiunii externe a UE;  
• introducerea unei funcții de macrostabilizare economică, monetară și 

fiscală și crearea unui Fond Monetar European;  
• un buget construit pe bazele actuale, fără rabaturi bugetare și completat 

cu noi resurse. 
 
 Luând în considerare nota Ministerului Afacerilor Externe, 
 Luând în considerare Fişa de informare a Direcţiei pentru Uniunea Europeană, 
  
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, în conformitate cu prevederile art. 172 
alin. (1) şi ale art. 173 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezentul proiect de opinie: 
 

 membrii comisiei au luat act că este un document de consultare 
nelegislativ; 

 
 membrii comisiei au luat act de poziţia Ministerului Finanţelor Publice, 

care  
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  consideră că documentul este important prin prisma a trei paliere, 
şi anume: bugetul Uniunii Europene, politica de coeziune şi 
politica agricolă comună; 

 
 
  consideră că  în ceea ce priveşte bugetul Uniunii Europene, 

România susţine un buget european adecvat pentru atingerea 
obiectivelor prioritare ale Uniunii Europene în domeniul creşterii 
economice, coeziuni şi ocupării forţei de muncă; 

 
  susţine că în ceea ce priveşte valoarea adăugată europeană, 

aceasta va reprezenta un element important în arhitectura 
viitorului CFM (Cadrul financiar multianual) post 2020. Totuşi 
anticipează că modalitatea de evaluare a valorii adăugate 
europene, precum şi structura criteriilor care vor intra în calculul 
acesteia, vor naşte dezbateri la nivelul Uniunii Europene, întrucât 
în cadrul aceluiaşi concept sunt introduse atât criterii calitative, 
precum promovarea rentabilităţii investiţiilor, cât şi criterii 
calitative cum ar fi promovarea valorii sociale. 

 
  apreciază că în ceea ce priveşte instrumentele financiare conform 

documentului de reflecţie, Comisia Europeană doreşte utilizarea 
pe scară largă a acestor instrumente ca şi mecanism de finanţare 
preferat, utilizat la nivelul Uniunii Europene, consideră că acestea 
generează o valoarea europeană adăugată suplimentară bugetului 
Uniunii; 

 
  specifică faptul că poziţia naţională susţinută până în prezent a 

fost aceea de menţinere a finanţării bazată pe granturi, 
instrumentele financiare fiind complementare acestora, iar 
utilizarea lor ar trebuii să fie luată la latitudinea Statelor Membre, 
în conformitate cu realitatea internă a pieţelor financiare şi pe 
baza unei evaluări ex-ante aprofundate; 

 
  consideră că veniturile bugetului Uniunii Europene, ţinând cont şi 

de contextul actual privind ieşirea unui important contributor, în 
speţă Marea Britanie, România, la fel ca şi alte State Membre îşi 
exprimă speranţa ca o data cu ieşirea Marii Britanii, să aibă cel 
puţin o simplificare a sistemului de resurse proprii pentru 
perioada post 2020; 

 
  consideră că România este deschisă în acest moment la discuţii  în 

ceea ce priveşte introducerea de noi resurse proprii autentice, în 
corelare cu eliminarea actualei resurse de TVA. 
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  apreciază  că în privinţa duratei viitorului cadrului financiar 
multianual post 2020, România susţine menţinerea actualei durate 
de 7 ani, deoarece reprezintă un instrument stabil şi predictibil 
care să susţină îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene pe 
termen mediu şi lung.   

 
 Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, întrunită în şedinţa din 17 octombrie 
2017, având prezenţi 24 deputaţi din numărul total de 25, a hotărât cu unanimitate 
de voturi să adopte prezentul document care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 
europene, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 

 
Consultant parlamentar 
Cristina Dicu 


