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CĂTRE ÎNCHEIEREA RAPIDĂ A UNUI ACORD PRIVIND UN 

BUGET PE TERMEN LUNG PENTRU PRIORITĂȚILE 

EUROPEI 

1. Menținerea ritmului susținut al negocierilor 

Reuniunea Consiliului European din 13-14 decembrie va fi o etapă esențială a negocierilor 

privind viitorul buget pe termen lung al Uniunii înainte de Summitul de la Sibiu din 9 mai 

2019. Va fi o ocazie de a da un nou impuls acestui proces, prin consolidarea progreselor 

considerabile deja realizate și prin oferirea unor orientări clare cu privire la aspectele esențiale 

ale viitorului cadru. Reuniunea va pregăti terenul pentru următoarea etapă politică decisivă a 

lucrărilor derulate în acest domeniu. 

La data de 2 mai, Comisia a prezentat unele propuneri privind un buget echitabil, echilibrat și 

modern, prin intermediul căruia să se obțină rezultate în cele mai importante aspecte pentru 

viitorul Europei, precum cele subliniate de lideri la Bratislava, la 16 septembrie 2016, și la 

Roma, la 25 martie 2017. Acestea au fost urmate, într-un interval de timp fără precedent de 

scurt, de propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale care vor face parte din 

viitorul buget pe termen lung. Propunerile au fost recunoscute pe scară largă ca fiind o bază 

solidă pentru negocieri.  

Activitatea intensă din cadrul Parlamentului European și al Consiliului a permis realizarea de 

progrese încurajatoare. Parlamentul European a adoptat raportul intermediar la 14 noiembrie 

2018
1
 și își va stabili pozițiile cu privire la o serie de propuneri sectoriale până la sfârșitul 

anului. În cadrul Consiliului, activitățile desfășurate de președinția bulgară și cea austriacă au 

permis ca aspectele politice esențiale pentru viitorul cadru bugetar pe termen lung să fie 

identificate într-un proiect de cadru de negociere
2
. Au fost deja convenite abordări generale 

parțiale cu privire la mai multe programe specifice, iar altele sunt pe drumul cel bun. 

Comitetul Economic și Social European
3
, Comitetul Regiunilor

4
 și Curtea de Conturi 

Europeană
5
 au contribuit, de asemenea, la dezbatere. 

Pentru ca acest ritm susținut să aibă ca rezultat ajungerea la un acord politic este nevoie de o 

atitudine fermă de lider din partea Consiliului European, în strânsă cooperare cu Parlamentul 

European, Consiliul și Comisia. Cu alegerile pentru Parlamentul European care bat la ușă, 

este important să se ajungă la un acord cu privire la parametrii-cheie ai noului buget pe 

termen lung până la Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019, pentru că astfel s-ar demonstra că 

Uniunea Europeană a celor 27 de state membre este unită și pregătită să obțină rezultate în 

                                                           
1
  Rezoluția din 14 noiembrie 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 – poziția Parlamentului 

în vederea încheierii unui acord. 
2
  Cadrul de negociere este un document al președinției care sprijină negocierile orizontale din cadrul 

Consiliului European și al Consiliului. Acesta include o serie de elemente care vor sta la baza unui acord 

global pentru Consiliul European. Este construit progresiv, gama de opțiuni reducându-se în timp. 
3
  Avizul din 19 septembrie 2018. 

4
  Avizul din 9 octombrie 2018.  

5
  Document de informare din 10 iulie 2018 privind propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 

2021-2027. Curtea de Conturi a prezentat, de asemenea, o serie de documente de informare mai specifice 

legate de diferite aspecte ale următorului cadru financiar multianual.  
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domeniile care contează cel mai mult pentru europeni. Astfel s-ar putea începe implementarea 

noilor programe la 1 ianuarie 2021, evitându-se întârzierile inacceptabile din trecut. 

Comisia invită Consiliul European să își confirme obiectivul de a realiza progrese 

maxime cu privire la viitorul cadru până la Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019. În 

octombrie 2019, Consiliul European ar trebui să ajungă la un acord politic privind noul 

buget pe termen lung. Acest lucru ar permite adoptarea sa de către Consiliu până la 

sfârșitul anului 2019, după aprobarea din partea Parlamentului European.  

AJUNGEREA RAPIDĂ LA UN ACORD ÎN BENEFICIUL TUTUROR 

CETĂȚENILOR EUROPEI 

Ajungerea rapidă la un acord privind viitorul buget pe termen lung ar permite Uniunii să privească 

spre viitor cu încredere. Acesta ar demonstra forța și unitatea Europei într-un moment crucial pentru 

Uniune, precum și capacitatea sa de a acționa pentru a proteja, a capacita și a apăra. De asemenea, 

s-ar stimula economia și s-ar evita întârzierile în efectuarea unor investiții esențiale și efectele 

negative ale unor astfel de întârzieri, așa cum s-au văzut în 2014. 

Ajungerea în timp util la un acord ar permite, de exemplu: 

 să se accelereze transformarea digitală a Europei, prin investiții în calculul de înaltă 

performanță, inteligența artificială, securitatea cibernetică și competențele digitale, 

permițându-i acesteia să concureze pe piața mondială a tehnologiei; 

 să se creeze zeci de mii de locuri de muncă în domeniul cercetării încă din 2021 și multe 

altele în economia în sens larg; 

 ca 100 000 de proiecte finanțate în cadrul politicii de coeziune (în domenii ca sprijinul 

antreprenorial, eficiența energetică, sistemul sanitar, educația, incluziunea socială) să 

demareze la timp; 

 ca 1 000 000 de tineri să beneficieze de o bursă Erasmus și 40 000 de tineri să se implice în 

acțiuni de solidaritate în întreaga Europă încă din 2021; 

 ca întreprinderile nou-înființate și întreprinderile mici și mijlocii să fie sprijinite pentru a-și 

realiza investițiile; 

 să se finanțeze proiecte de infrastructură de mare anvergură, cum ar fi programele spațiale 

europene, proiectul Rail Baltica sau Tunelul de bază Brenner; 

 să se intensifice semnificativ investițiile în domeniul apărării, pentru a consolida autonomia 

strategică a Europei în ceea ce privește protejarea și apărarea cetățenilor săi; 

 să se sprijine dezvoltarea unui sistem de gestionare europeană complet integrată a 

frontierelor, care să protejeze Uniunea împotriva traficului de ființe umane, a contrabandei 

și a fraudelor.  

2. Un pachet modern și echilibrat, direcționat în mod clar către prioritățile 

Uniunii 

Bugetul UE reflectă prioritățile Uniunii, stabilite de comun acord, și arată modul în care 

acestea pot fi realizate. Agenda politică stabilită de lideri la Bratislava și la Roma reprezintă 

foaia de parcurs pentru viitorul buget pe termen lung. În această perioadă cu provocări și 

oportunități imense, Uniunea celor 27 de state membre are nevoie de un buget care să îi 

permită realizarea eficientă a tuturor priorităților sale. Bugetul ar trebui să ofere răspunsuri 

concrete la provocările legate de schimbările tehnologice, demografice și climatice. Ar trebui 

să arate modul în care Uniunea este pregătită să se protejeze împotriva noilor amenințări la 

adresa securității și împotriva instabilității geopolitice. Și ar trebui să demonstreze fără 
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echivoc că Europa va continua să investească în creșterea economică durabilă, precum și să 

consolideze coeziunea socială și teritorială. 

Propunerile Comisiei modernizează bugetul, prin majorarea semnificativă și necesară a 

fondurilor în domenii-cheie. Bugetul va interveni în domeniile care contează cu adevărat: de 

la inovare la economia digitală, de la formare și ocuparea forței de muncă pentru tineri la 

combaterea schimbărilor climatice și la mediu, de la migrație și gestionarea frontierelor la 

securitate, apărare și acțiune externă. De asemenea, propunerea oferă baza pentru 

consolidarea și finalizarea uniunii economice și monetare, domeniu în care există o nevoie 

urgentă de a accelera lucrările privind noile instrumente, ca parte a viitorului cadru financiar. 

Politica de coeziune și politica agricolă comună vor juca în continuare un rol vital pentru 

viitorul Europei. Comisia a propus modernizarea acestor piloni esențiali ai bugetului UE, 

astfel încât aceștia să continue să evolueze în funcție de noile priorități și de realitățile 

economice și sociale în schimbare. Acest lucru se va realiza printr-o mai bună direcționare a 

sprijinului către domeniile în care este nevoie de acesta, prin actualizarea priorităților în 

conformitate cu obiectivele stabilite la Bratislava și Roma, prin introducerea unor sisteme mai 

eficace de realizare a obiectivelor propuse și prin stabilirea unei legături mult mai strânse cu 

procesul de reformă economică coordonat prin semestrul european. 

Evoluția principalelor domenii de politică din bugetul UE 

 

Sursă: Comisia Europeană 

 

Pentru prima dată, Comisia a propus ca cea mai mare parte din buget să fie alocată unor 

programe precum Erasmus, Orizont Europa, Europa digitală, Gestionarea frontierelor și 

securitatea. Se menține, de asemenea, un sprijin puternic pentru politica de coeziune și 

politica agricolă comună.  

Astfel cum a propus Comisia, pentru credibilitatea noului buget pe termen lung va fi 

esențial să se asigure un echilibru corespunzător între aceste domenii importante de 

cheltuieli – politicile agricolă, maritimă și de coeziune – și celelalte programe care vor fi 

vitale pentru viitorul Europei.  

Politica agricolă comună și pescuitul 
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3. Un buget mai simplu, mai raționalizat și mai transparent 

În timp, bugetul UE a devenit prea complicat, prea fragmentat și prea împovărător din 

perspectiva respectării normelor care reglementează programele financiare. Mesajul clar din 

partea tuturor părților interesate a fost că este nevoie urgent de simplificare și raționalizare. 

Aceasta a fost o temă recurentă abordată de Parlamentul European și de Consiliu, precum și 

de beneficiari, de dimensiuni mari și mici, de la studenți la fermieri, de la întreprinderi mici la 

cele de mari dimensiuni, de la organizații non-profit la autorități publice.  

Luând în considerare apelurile respective, Comisia a propus simplificarea radicală a 

bugetului. Noile rubrici și grupuri ilustrează în mod clar la ce servește bugetul UE și cum 

sprijină acesta prioritățile politice. Numărul programelor a fost redus de la 58 la 37
6
. Prin 

intermediul unei serii de programe noi și raționalizate în domenii strategice precum acțiunea 

externă și piața unică, investițiile din bugetul UE vor fi mai vizibile și mai bine direcționate. 

De asemenea, se vor valorifica la maximum sinergiile dintre diversele programe ale UE. Se 

pune un accent mai puternic pe rezultate și pe buna gestiune financiară, inclusiv prin noul 

mecanism menit să asigure faptul că deficiențele generalizate ale statului de drept nu 

periclitează bugetul. Acest lucru ilustrează, de asemenea, accentul pus pe o execuție eficientă 

și eficace.  

                                                           
6
  Din motive juridice, un număr limitat de programe au drept temei juridic mai multe acte.  
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O STRUCTURĂ FINANCIARĂ SIMPLIFICATĂ 

Un buget raționalizat, cu reguli mai simple, va facilita interacțiunile dintre diferitele programe și 

instrumente astfel încât impactul bugetului UE să fie amplificat. De exemplu: 

 InvestEU: gruparea - în cadrul programului InvestEU - a instrumentelor financiare 

gestionate la nivel central va permite realizarea unor economii de scară semnificative și 

aplicarea unei abordări standardizate. Oferirea unui sprijin simplificat și raționalizat pentru 

investiții, cu un set unic de norme și proceduri și cu un singur punct de contact pentru 

consultanță, va contribui la maximizarea impactului acestor instrumente. 

 Fondul social european plus: integrarea mai multor instrumente importante va consolida 

impactul acestora și va crea sinergii și complementarități. Sprijinul financiar devine mai 

flexibil, pentru a răspunde provocărilor economice și sociale, în timp ce sarcina 

administrativă suportată de autorități și beneficiari va fi redusă. 

 Piața unică: crearea unui program unic integrat va spori sprijinul acordat din bugetul UE 

pentru piața unică. Noul program va reduce suprapunerile, va consolida sinergiile și va 

facilita comunicarea și colaborarea cu grupurile de părți interesate. Noul program va oferi 

un plus de valoare și de eficiență din punctul de vedere al costurilor. 

 Gestionarea frontierelor: fondul integrat propus, prin cele două componente ale sale – 

gestionarea frontierelor/vize și echipamente de control vamal – va contribui la asigurarea 

unei gestionări mai bune și mai integrate a frontierelor externe ale UE și a unui nivel mai 

ridicat de securitate a frontierelor în Uniune. 

 Acțiunea externă: noul instrument integrat pentru vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 

cooperare internațională va spori eficacitatea și vizibilitatea acțiunii externe a Uniunii 

Europene. Va consolida coordonarea cu politicile interne și va oferi UE flexibilitatea de a 

răspunde mai rapid la noi crize și provocări.  

S-au înregistrat progrese semnificative în negocierile privind programele propuse de Comisie. 

Pentru multe dintre acestea s-au convenit abordări generale parțiale în cadrul Consiliului. Deși 

mai trebuie abordate o serie de aspecte, activitatea de până în prezent arată că arhitectura 

propunerilor Comisiei pentru următorul cadru financiar și diferitele programe beneficiază de 

un sprijin larg. 

Consiliul European ar trebui să confirme principiul unui buget mai simplu și mai 

raționalizat, pe baza arhitecturii și a programelor simplificate prezentate de Comisie.  
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4. Un buget mai flexibil 

Nevoia de flexibilitate în buget nu a fost niciodată mai acută sau mai evidentă decât este în 

prezent. În această lume extrem de agitată și nesigură, este imposibil să se prevadă în ce 

domenii va trebui să acționeze UE în 2027. Prin urmare, instrumente de flexibilitate sunt 

integrate în întregul buget. Valoarea acestei flexibilități a fost demonstrată în momentul în 

care Europa a fost nevoită să răspundă de urgență la criza economică și financiară și, mai 

târziu, la criza migrației. 

UN SET DE INSTRUMENTE DE FLEXIBILITATE PENTRU A ABORDA NOI 

PRIORITĂȚI ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ  

Din 2014, bugetul UE a permis să se facă față unor priorități noi și unor nevoi neprevăzute, 

asigurându-se în același timp o solidaritate tangibilă cu regiunile din Europa și din restul lumii care 

au fost afectate de situații de urgență. Diferitele mecanisme de flexibilitate au fost, de exemplu, 

esențiale pentru: 

 A răspunde crizei economice și financiare: au fost mobilizate 196 de milioane EUR pentru 

sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați care și-au pierdut 

locurile de muncă din cauza unor schimbări structurale majore, în sectoare precum industria 

automobilelor, transportul aerian, transportul rutier, utilaje și echipamente, construcții 

navale și industria prelucrătoare. Majorarea cu 2,4 miliarde EUR a Fondului european de 

garantare al Fondului european pentru investiții strategice a permis sporirea capacității 

fondului de a stimula investițiile în întreaga Europă. Prin inițiativa „Locuri de muncă pentru 

tineri” se oferă o sumă suplimentară de 1,2 miliarde EUR în perioada 2017-2020 pentru 

integrarea tinerilor pe piața forței de muncă. 

 A face față crizei refugiaților în Europa și în țările din vecinătate: în perioada 2015-2018 

sau pus la dispoziție peste 5,6 miliarde EUR pentru a face față consecințelor crizei 

refugiaților în UE și în vecinătatea Uniunii, pentru a consolida controlul la frontiere și 

securitatea și pentru a dezvolta oportunități de investiții în țările de origine. 

 A demonstra solidaritatea Uniunii: o sumă de 1,6 miliarde EUR a fost acordată regiunilor 

din 16 state membre care au fost afectate de dezastre naturale – inundații, incendii forestiere, 

secetă și cutremure, iar 1,5 miliarde EUR au fost mobilizate pentru a sprijini acțiunile 

umanitare ale Uniunii în țările afectate de crize, în special pentru a consolida ajutoarele 

acordate refugiaților și persoanelor strămutate din cauza conflictelor.  

Viitorul buget ar trebui să fie un buget mai flexibil. Este corect să se analizeze în mod critic 

ceea ce s-ar fi putut face mai bine și Comisia a făcut acest lucru prin intermediul analizei sale 

cuprinzătoare a cheltuielilor. Aceasta a arătat că sistemul actual de flexibilitate funcționează 

bine. Toate instrumentele actuale servesc unui scop distinct și ar trebui să constituie baza 

pentru dispozițiile referitoare la flexibilitate din viitorul buget pe termen lung. 

Acest lucru a fost evidențiat de Parlamentul European, care „ este de acord cu arhitectura 

generală a mecanismelor de flexibilitate din cadrul CFM 2021-2027; subliniază că 

instrumentele speciale au diferite misiuni și răspund unor nevoi diferite și se opune oricărei 

încercări de a le combina; sprijină ferm dispoziția clară conform căreia atât creditele de 

angajament, cât și cele de plată care decurg din utilizarea instrumentelor speciale ar trebui 

să fie incluse în buget peste plafoanele relevante prevăzute în CFM, precum și eliminarea 

oricărei plafonări a ajustărilor ce decurg din marja globală pentru plăți”. 
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Consiliul European ar trebui să confirme necesitatea unui buget pe termen lung mai 

flexibil, care să poată interveni rapid, hotărât și eficient într-o lume aflată în schimbare 

rapidă, pe baza arhitecturii propuse de Comisie.  

5.  Un buget echitabil care permite obținerea de rezultate 

Echitatea se află în centrul propunerilor Comisiei și această caracteristică este una esențială 

pentru acordul privind viitorul buget pe termen lung, atât în ceea ce privește modul în care 

este cheltuit bugetul UE și ce destinație se dau acestor fonduri, cât și în ceea ce privește 

modul său de finanțare. Acesta trebuie să fie un buget pentru toți europenii, care să permită 

investiții în domenii în care bugetul UE poate obține rezultate pe care bugetele naționale nu le 

pot atinge. În cazul în care finanțarea este alocată de statul membru, criteriile utilizate trebuie 

să fie echitabile și obiective, aplicându-se aceleași reguli tuturor. 

Viitorul buget pe termen lung trebuie, de asemenea, să pună la dispoziția Uniunii resursele 

necesare pentru a obține rezultate în mod eficient și a face față noilor provocări. În același timp, 

trebuie să se țină seama în mod echitabil de consecințele financiare ale retragerii Regatului Unit. 

Prin urmare, trebuie realizate economii proporționale în cele mai mari domenii de cheltuieli. 

Dimensiunea bugetului UE ca procent din venitul național brut (VNB) 

 

Sursă: Comisia Europeană 

 

Comisia a propus un buget echivalent cu aproximativ 1,11 % din venitul național brut al 

viitoarei Uniuni cu 27 de state membre. Acesta se bazează pe o evaluare riguroasă a resurselor 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii, abordând în același timp, într-un mod 

echilibrat, deficitul creat de retragerea Regatului Unit. Unele state membre au pledat pentru 

un buget mai mic. Altele au susținut apelul Parlamentului European în favoarea unui buget 

sporit. Propunerea Comisiei stabilește un echilibru echitabil, și ambițios și realist. 

Medie 
1993-1999 

Medie 
2000-2006 

Medie 
2007-2013 

Medie 
2014-2020 

2021-2027** 

1,25 % 1,09 % 1,00 % 

0,03 % 

0,02 % 
0,03 % 

0,03 % 

1,12 % 

Plafonul angajamentelor în % din VNB-ul UE 

*Angajamente estimate pentru 2014-2020  
(excluzând cheltuieli aferente Regatului Unit) în % 

din VNB-ul UE-27 
** Fondul european de dezvoltare este inclus (înscris 

Fondul european de dezvoltare 

Media în 

perioada 

2014-2020, 

UE-27* 

1,11 % 1,13 % 

0,03 % 

0,03 % 
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Principiul echității trebuie să se aplice și finanțării bugetului. Reforma sistemului de resurse 

proprii al Uniunii este așteptată de mult timp. Aceasta este o ocazie unică de a face sistemul 

mai echitabil și mai transparent, precum și de a diversifica sursele de finanțare.  

Comisia a propus un pachet de noi resurse proprii posibile, alese pentru legătura lor strânsă cu 

politicile europene. Acestea ar permite ca o parte din beneficiile pieței interne să revină în 

bugetul UE și să fie reinvestite în economia europeană. Schimbarea sistemului actual, 

dominat de contribuții naționale, prin introducerea unor noi resurse proprii, ar permite să se 

pună accentul pe avantajele pe care le prezintă bugetul UE pentru toți cetățenii europeni.  

O abordare modernă și echitabilă de finanțare a bugetului UE înseamnă, de asemenea, că ar 

trebui să se aplice aceleași reguli pentru toată lumea. Odată cu retragerea Regatului Unit, 

sistemul complex de reduceri și corecții va lua sfârșit. Pentru a atenua impactul acestei 

schimbări asupra statelor membre care beneficiază în prezent de o corecție, Comisia a făcut 

propunerea pragmatică de a elimina treptat toate corecțiile pe o perioadă de cinci ani.  

Comisia salută faptul că reforma resurselor proprii reprezintă o prioritate de prim rang pentru 

Parlamentul European. De asemenea, ia act de dorința multor state membre de a se implica în 

mod constructiv în posibila introducere a unor noi resurse proprii.  

Următorul cadru financiar multianual ar trebui să îi permită Uniunii să își realizeze în 

mod eficient prioritățile într-un mod echitabil pentru toți. În acest context, Consiliul 

European ar trebui să sprijine demersurile întreprinse deja pentru reformarea finanțării 

bugetului UE și să ajungă la un acord privind principiului introducerii unor noi resurse 

proprii.  

6. Către ajungerea rapidă la un acord privind un buget pentru prioritățile 

Europei 

Uniunea celor 27 de state membre are nevoie de un buget pe termen lung mai just, mai simplu și 

mai flexibil. Bugetul ar trebui să îi permită Uniunii să obțină rezultate în mod eficient în 

domeniile de prioritate convenite de lideri la Bratislava și la Roma. Acesta ar trebui să asigure 

un echilibru corect între principalele domenii de cheltuieli și să aducă o reformă semnificativă 

finanțării bugetului UE. 

Propunerile Comisiei au fost recunoscute pe scară largă ca fiind o bază echitabilă și realistă 

pentru negocieri. Progresele rapide înregistrate deja în Parlamentul European și Consiliu au 

creat o platformă solidă pentru ajungerea rapidă la un acord. Pentru ca acest lucru să se 

întâmple, este nevoie de o atitudine fermă de la cel mai înalt nivel politic. Nu este încă 

momentul să se decidă cifrele exacte. Însă o înțelegere comună a principiilor și structurii noului 

buget reprezintă un pas important către încheierea unui acord cuprinzător în viitorul apropiat.  

Într-o perioadă de schimbare pentru Uniune, ajungerea din timp la un acord privind viitorul 

buget pe termen lung ar demonstra că Uniunea este unită și pregătită să acționeze. Dacă va fi 

nevoie de un timp mai îndelungat pentru a se ajunge la un acord, se va întârzia punerea în 

aplicare a programelor viitoare, ceea ce va avea consecințe tangibile pentru regiuni, întreprinderi 

mici, agricultori, cercetători și tineri și pentru toți cei care beneficiază de bugetul UE. 

Până la Summitul de la Sibiu ar trebui să se progreseze cât de mult posibil cu privire la 

viitorul buget pe termen lung. Acordul cuprinzător privind bugetul pe termen lung, 

inclusiv cifrele exacte, ar trebui să fie convenit în cadrul Consiliului European cel târziu 

până în octombrie 2019. Lucrările ar trebui să se desfășoare în strânsă colaborare cu 

Parlamentul European, pentru ca următorul cadru financiar multianual să poată fi 

adoptat până la sfârșitul anului 2019.  
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