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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 
 Bucuresti,23.11.2011 

Nr. 22/385 
 
Către: Comisia pentru afaceri europene 
             Domnului Preşedinte Viorel Hrebenciuc 
 
 

PROIECT DE OPINIE 
 

privind Noul cadru financiar multianual pentru anii 2014-2020 
 
 

In conformitate cu Hotărârea Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 
11/19.04.2011 privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru 
exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, pentru examinarea pe fond, cu 
Noul cadru financiar multianual pentru anii 2014-2020 – E44/2011( COM(2011) 
398,403,500,510,511,512). 

Cadrul financiar multianual reprezintă, în termeni financiari, priorităţile 
politice ale Uniunii pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. Articolul 312 din Tratatul de 
la Lisabona prevede modalitatea de adoptare a cadrului financiar multianual (CFM) 
printr-un regulament adoptat în unanimitate de Consiliu, după aprobarea 
Parlamentului European. Acesta stabileşte cuantumurile anuale maxime (plafoanele) 
pentru totalul cheltuielilor UE şi pentru principalele categorii de cheltuieli. 

În ceea ce priveşte durata cadrului financiar, propunerea este de a menţine 
durata de 7 ani a acestuia, fapt care va permite consolidarea legăturii cu îndeplinirea 
la timp a obiectivelor strategiei Europa 2020. 

Prin definirea unor limite pentru fiecare categorie de cheltuieli, cadrul financiar 
multianual impune o disciplină bugetară şi garantează evoluţia ordonată a 
cheltuielilor Uniunii, în limita resurselor sale proprii şi în conformitate cu obiectivele 
de politică ale acesteia. În plus, acest sistem garantează un aflux previzibil de resurse 
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în ceea ce priveşte priorităţile pe termen lung ale Uniunii şi oferă o mai mare 
certitudine beneficiarilor fondurilor UE, cum ar IMM-urile, regiunile care 
recuperează decalajul, studenţi, cercetători, organizaţiile societăţii civile. 

Principalele elemente de noutate ale propunerii Comisiei Europene privind 
viitorul cadru financiar multianual vizează: 

Pe partea de alocări: 
- asigurarea unei logici pan-europene a finanţărilor în sensul sprijinirii 

implementării Strategiei Europa 2020; 
- sprijinirea implementării măsurilor de coordonare a politicilor economice, 

în contextul Semestrului European; 
- implementarea principiului solidarităţii, în cadrul căruia finanţarea va fi 

orientată spre obiective de coeziune, migraţie, securitate energetică, sprijin pentru 
statele terţe. 

Pe partea de venituri: 
- asigurarea unui nivel adecvat al bugetului Uniunii Europene (BUE), în linie 

cu recomandările Parlamentului European şi ale Consiliului European – Comisia 
propune un nivel de 1,05% din VNB în credite de angajamente şi 1% în credite de 
plăţi; 

- se are în vedere un nivel de 0,02% de posibile cheltuieli în afara CFM şi 
0,04% posibile cheltuieli în afara BUE pentru situaţii de criză şi de urgenţă, care 
ridică la 1,11% alocările finanţării europene. 

- asigurarea unor resurse proprii veritabile pentru BUE şi reducerea 
contribuţiilor bazate pe VNB. 

Scopul urmărit prin CFM post-2013 este multiplu: 
- finanţarea politicilor europene care nu poate fi asigurată integral de statele 

membre (SM); 
- respectarea principiului solidarităţii, prin asigurarea sprijinului pentru 

regiunile mai slab dezvoltate; 
- finanţarea intervenţiilor având ca scop finalizarea creării pieţei unice a UE; 
- asigurarea sinergiilor şi a economiilor de scală prin facilitarea cooperării şi 

identificării unor soluţii comune pentru problemele la care SM nu pot găsi singure 
răspuns; 

- asigurarea unui răspuns la provocările actuale – mediu, schimbări climatice, 
ajutor umanitar, schimbări demografice şi cultură. 

 
Principiile care stau la baza cadrului financiar post-2013 sunt următoarele: 
- concentrarea pe priorităţile politicilor cheie, în special implementarea 

strategiei Europa 2020; 
- concentrarea pe valoare adăugată la nivel UE; 
- concentrarea pe impact şi pe rezultate; 
- asigurarea de beneficii la nivelul întregii UE. 
 
Noile resurse propuse pentru finanţarea bugetului Uniunii Europene sunt: 
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- o taxă pe tranzacţiile financiare (TTF). Comisia va prezenta o propunere 
pentru TTF în toamna anului 2011; 

- o nouă resursă bazată pe TVA constituită de „o parte din taxa pe valoarea 
adăugată (TVA) aplicată furnizărilor de bunuri şi servicii, achiziţiilor intracomunitare 
de bunuri şi importului de bunuri care fac obiectul unei cote standard a TVA în 
fiecare stat membru”. 

Comisia Europeană propune introducerea acestor resurse începând cu 1 
ianuarie 2018 cel târziu.  

Guvernul a aprobat  o poziţie preliminară referitoare la Comunicarea Comisiei 
Europene privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii 2014-2020,  susţine 
principiile pe care Comisia Europeană le propune pentru noul cadru financiar 
multianual şi salută menţinerea, între acestea, a principiului solidarităţii. De 
asemenea, este salutară legătura solidă între priorităţile de finanţare ale bugetului UE 
şi obiectivele Strategiei Europa 2020, prin care se asigură o utilizare mai eficientă, 
strategică şi integrată a resurselor financiare comunitare în scopul generării de 
valoare adăugată europeană. 

La lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa un 
număr de 32 deputaţi, din totalul de 33 membri ai comisiei. 

La dezbaterea pe fond a propunerilor înaintate de Comisia Europeană în ceea 
ce priveşte Cadrul financiar multianual a participat domnul Leonard Orban – 
ministrul afacerilor europene. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa din data de 22 noiembrie 2011, membrii 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au concluzionat următoarele: 

Propunerea Comisiei Europene în ceea ce priveşte finanţarea bugetului Uniunii 
Europene răspunde dezideratului României de simplificare, prin eliminarea resusei 
bazate pe TVA şi menţinerea resuselor proprii tradiţionale şi a resursei proprii bazate 
pe VNB. 

În ceea ce priveşte introducerea unor noi resurse proprii veritabile (taxa pe 
tranzacţii financiare, TVA comunitar), membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci consideră că este importantă prezentarea de către Comisie a impactului 
financiar al actualelor propuneri, a modului de configurare şi de aplicare a viitoarelor 
resurse proprii, ceea ce ar permite lansarea unor discuţii mai consistente. 

Referitor la mecanismele de corecţie existente pe partea de venituri ale 
bugetului Uniunii Europene, membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
consideră că acestea ar trebui să dispară treptat şi apreciază că ar trebui să fie 
efectuată o prezentare de către Comisie a unei analize financiare detaliate. 

Ca urmare a analizei celor două perspective financiare: 2007-2013 şi 2014-
2020, se observă faptul că singurele capitole bugetare pentru care se înregistrează 
diminuări ale alocărilor de la bugetul UE sunt cele aferente politicilor de coeziune, 
respectiv politicii agricole comune, aceste două politici continuând să concentreze 
aproximativ 73% din creditele de angajament ale noului CFM propus de Comisie. 
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 În acest sens,  membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci consideră că 
este în beneficiul României ca, şi în viitor, o pondere importantă în bugetul UE să fie 
deţinută de principalele două politici comunitare de care beneficiem în prezent şi 
anume Politica de Coeziune şi de Politica Agricolă Comună.  

Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci apreciază favorabil 
propunerea Comisiei Europene de a elabora, într-un strâns parteneriat cu statele 
membre, un Cadru Strategic Comun (CSC) pentru Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European Maritim şi de Pescuit, care să 
stabilească un set integrat şi coerent de linii directoare pentru implementarea acestor 
instrumente ale bugetului comunitar. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci consideră oportun accentul pe care 
Comisia Europeană intenţionează să-l pună în perioada de programare 2014-2020 pe 
investiţiile în dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia. 

În ceea ce priveşte Politica Comună de Pescuit, membrii Comisiei pentru 
buget, finanţe şi bănci apreciază că trebuie acordat sprijin financiar pentru cercetare 
şi inovare, inclusiv pentru acvacultură în ape dulci, pentru creşterea calităţii şi valorii 
adăugate a produselor rezultate din pescuit şi acvacultură, precum şi promovarea 
acestora în rândul consumatorilor. 

Referitor la politica de mediu, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci consideră 
necesară evaluarea şi luarea în considerare în procesul de negociere a impactului 
integrării politicilor privind schimbările climatice în elaborarea celorlalte politici 
sectoriale. 

       
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia Barna 

SECRETAR, 
 

Nicolae Bud 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 

 
 

 


