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 Günther OETTINGER – comisar, responsabil pentru buget și resurse umane; 

 Corina CREȚU – comisar, responsabil pentru politica regională. 
 

3. Denumire documente: „Document de reflecţie: Viitorul finanțelor UE”  

4. Date de identificare: COM (2017)358 

5. Tipul documentelor: nelegislativ 

6. Tipul examinării: fond 

7. Stadiul actual: Parlamentul European – comisia desemnată pentru raport: Comisia pentru 

bugete (BUDG). Consiliul UE – Consiliul ECOFIN. 

 

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 

o nouă consultare publică, (un document de reflecţie), privind viitorul finanțelor UE, respectiv 

construcția bugetului Uniunii și structura alocărilor financiare pentru politicile europene. 

Comisia Europeană consideră că UE are nevoie de un buget mai 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. Aspectele asupra cărora se apleacă cel de al cincilea și ultimul 

document de reflecție din această serie a Cărții albe privind viitorul Europei ocupă un rol central în 

cadrul dezbaterii inițiate la 1 martie 2017. Documentul de reflecție prezintă posibilele implicații 

bugetare ale opțiunilor pe care UE și statele sale membre le-ar avea la dispoziție. 

Procesul de reflecție care a fost inițiat de Cartea albă s-a bazat pe o serie de documente de 

reflecție ce vor sta la baza elaborării propunerii privind următorul cadru financiar multianual (CFM) 

pentru o Uniune Europeană cu 27 de state membre. Astfel, Comisia Europeană intenționează să 

prezinte o primă proiecție bugetară multianuală la jumătatea anului 2018. 

Cadrul financiar multianual (CFM) stabilește sumele anuale maxime pe care UE le poate 

cheltui în fiecare an în diferite domenii de politică, pe o perioadă de cel puțin 5 ani. Actualul cadru 

financiar multianual acoperă perioada cuprinsă între 2014 și 2020. Pentru anii următori, 2018 și 2019, 

bugetele anuale vor respecta acest cadru.  

 

II. PREZENTAREA DOCUMENTULUI DE REFLECŢIE 

 

Comisia Europeană arată că bugetul UE se confruntă cu o provocare majoră - aceea de a 

finanța mai multe acțiuni cu mai puține resurse.  

Cetățenii din statele membre așteaptă de la UE să joace un rol mai important în noi domenii 

de politică precum: migrația, securitatea internă și externă sau apărarea. UE ar trebui, de asemenea, să 

își păstreze rolul de prim-plan pe scena mondială, în calitate de cel mai mare donator de ajutor 

umanitar și pentru dezvoltare socio-economică, precum și de lider al luptei împotriva schimbărilor 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=507
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climatice. Aceste obiective vor trebui îndeplinite având la dispoziție un buget al UE care va fi și 

mai mic după ieșirea din UE a Regatului Unit. 

Documentul de reflecție analizează această provocare și prezintă principalele elemente puse în 

discuție, structurate în jurul celor cinci scenarii ale Cărții albe:  

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.  

Pentru fiecare dintre aceste scenarii ilustrative, implicațiile sunt diferite, atât în ceea ce 

privește sumele alocate fiecărui obiectiv vizat, cât și în ceea ce privește eventualele surse de finanțare. 

Opțiunile propuse merg de la reducerea cheltuielilor pentru politicile existente până la majorarea 

veniturilor UE. 

În plus, documentul de reflecție stabilește caracteristicile de bază ale bugetului UE și trasează 

principalele tendințe și evoluții în domenii de politică esențiale, cum ar fi agricultura și coeziunea. 

Acesta abordează, de asemenea, chestiuni generale cum ar fi valoarea adăugată a finanțării din partea 

UE sau corelarea dintre fondurile UE și reformele structurale din statele membre. 

Sursele de venit ale bugetului UE includ contribuțiile primite de la statele membre ale 

Uniunii, taxele la import aplicate produselor provenind din afara UE și amenzile impuse 

întreprinderilor care nu respectă normele europene. Statele membre ale UE convin asupra mărimii 

bugetului și asupra modului în care va fi finanțat acesta în următorii ani.  

Bugetul UE sprijină creșterea economică și crearea de locuri de muncă. În baza politicii de 

coeziune, acesta finanțează investițiile menite să atenueze diferențele economice majore dintre țările 

și regiunile din Europa.  

Bugetul UE: 

 se bazează pe principiul echilibrului între cheltuieli și venituri; 

 include mecanisme de compensare pentru anumite țări din UE. 

Aproximativ 80 % din bugetul UE este finanțat din contribuțiile naționale bazate pe 

VNB (Venitul național brut) și pe TVA. Contribuțiile bazate pe VNB sunt considerate echitabile, 

întrucât reflectă în mod adecvat „capacitatea de plată” relativă a statelor membre. Veniturile vamale 

sunt considerate o resursă proprie autentică deoarece sunt venituri generate ca urmare a politicii 

comerciale comune, care alimentează bugetul UE. Cu toate acestea, de-a lungul timpul s-au introdus 

o serie de ajustări și „corecții” deoarece unele state membre ale UE și-au considerat contribuțiile la 

bugetul UE ca fiind excesive în comparație cu beneficiile pe care le obțin de pe urma acestuia. Din 

această cauză, sistemul actual de finanțare a UE a devenit din ce în ce mai complex și mai opac. 

Astfel, Comisia Europeană consideră că trebuie analizat modul în care veniturile pot contribui 

la îndeplinirea priorităților UE. Retragerea Regatului Unit și eliminarea corecțiilor bugetare ce țin de 

aceasta ar înlătura deja unele dintre obstacolele în calea reformei pe partea de venituri a bugetului 

UE.  

În sfârșit, pentru a răspunde diferitelor nevoi, bugetul UE a fost completat de o serie de noi 

mecanisme, instituții și instrumente. Unele dintre acestea sunt în afara bugetului UE și nu sunt supuse 

acelorași reguli. Se acordă astfel finanțări suplimentare de către Banca Europeană de Investiții sau 

alte organisme pe baza unor acorduri interguvernamentale, cum ar fi Fondul european de dezvoltare 

(FEDR), care este legat de parteneriatul special cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific. Mai 

recent, au fost create fonduri fiduciare ale Uniunii Europene și alte facilități prin care se urmărește 

punerea în comun a fondurilor acordate de bugetul UE, de statele membre și de alți donatori pentru a 

face față crizelor externe. Această arhitectură financiară extinsă a permis Uniunii să mobilizeze 

fonduri suplimentare, dar a sporit în același timp complexitatea finanțelor UE.  

Comisia Europeană consideră că această arhitectură trebuie clarificată și reglementată mai 

bine. 

 

http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/financing/fin_en.cfm#balance
http://ec.europa.eu/budget/explained/budg_system/financing/fin_en.cfm#compensation
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Comisia Europeană arată că proiectarea viitorului buget al UE ar trebui să se bazeze pe următoarele 

principii-cheie: 

 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 menținută 

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 finanțare 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. 

Documentul de reflecţie este însoţit de patru anexe explicative, care evidenţiază abordările 

adoptate recent cu scopul remodelării veniturilor proprii ale UE şi datele actualizate privind execuția 

CFM actual (2014-2020). 

 „Viitorul finanțării UE”, raportul final al grupului la nivel înalt prezidat de Mario Monti; 

 Cadrul financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014--2020; 

 Viitorul finanțelor UE: cinci scenarii; 

 Viitorul finanțelor UE: în date concrete și cifre. 

 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

  

Rezultatele acestei consultări ar trebui diseminate de Comisia Europeană, Parlamentul 

European și Consiliul UE până în perioada noiembrie-decembrie a.c., pentru a garanta că aceste 

inițiative vor produce rezultatele dorite. Pe baza acestei consultări, Comisia va prezenta în luna mai 

2018 o primă propunere pentru CFM 2020-2027. 

 

Comisia Europeană va organiza o serie de evenimente publice, pentru a sprijini și a stimula 

și mai mult dezbaterea cu privire la problemele ridicate în documentul de reflecție. 

La conferința de presă organizată la publicarea acestui document de reflecție, la 28 iunie 2017, 

comisarul Günther H. Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, a susținut 

următoarele: „Pentru ca Europa să poată face față noilor provocări, trebuie să găsim surse de 

finanțare. Putem fie să cheltuim mai puțin, fie să identificăm noi surse de venituri. Dar orice am 

face, fiecare euro investit din bugetul UE trebuie să genereze valoare adăugată și să aibă un impact 

pozitiv asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.” 

La rândul său, comisarul pentru politica regională, dna. Corina Crețu, a declarat că: „Este 

timpul să restructurăm bugetul UE. Haideți să-l simplificăm și să-l facem mai flexibil și haideți să 

reflectăm, cu ambiție și imaginație, asupra modului în care putem să-l transformăm într-un 

instrument puternic, care ne va ajuta să înregistrăm un ritm de creștere mai rapid, conlucrând mai 

strâns ca niciodată, și să nu lăsăm pe nimeni în urmă în această economie globalizată.” 

La conferința intitulată „Un buget axat pe rezultate”, organizată la 25 septembrie 2017, 

oficialii Comisiei Europene, (respectiv comisarul Corina Crețu) au susținut că "a sosit timpul să fim 

pregătiți pentru alegeri privind viitorul UE". În acest sens, dna. Crețu a precizat că: "aceasta 

înseamnă, în primul rând, un buget care acordă prioritate absolută valorii adăugate europene". 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170291.do#dossier-COM20170291
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm
https://ec.europa.eu/commission/files/future-eu-finances-five-scenarios-implications_en
https://ec.europa.eu/commission/files/future-eu-finances-facts-and-figures_en
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/conference/index_en.cfm
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Un seminar special, organizat în cadrul acestei conferințe, a fost dedicat cercetării și inovării, 

unul dintre multele domenii în care finanțele UE ar trebui să ofere o valoare adăugată deosebită. 

Reprezentanții Comisiei au solicitat o "creștere considerabilă" a investițiilor publice și private pentru 

a transforma UE într-un "campion digital important".  

Comisia Europeană este de părere că există "semne alarmante" în această privință. Europa este 

în urmă în ceea ce privește digitizarea economiei sale, în domenii precum tehnologia 5G, de exemplu. 

"Trebuie absolut să avem o societate de înaltă calitate conectată în Europa, care este vitală pentru 

bunăstarea noastră economică și socială", consideră experții Comisiei.  

În același mod, dl. Pascal Lamy, (fost director general al Organizației Mondiale a Comerțului 

(OMC)), prezent la această conferință, a subliniat necesitatea de a dubla finanțarea pentru activități de 

cercetare și inovare.  

Comisarul Oettinger a făcut referire la securitate, schimbările climatice, protecția frontierelor 

și politica de apărare, acestea fiind unele dintre domeniile cheie pentru viitor. Dl. Oettinger a 

subliniat, de asemenea, rolul politicii de coeziune în sprijinirea regiunilor slabe din punct de vedere 

structural și a politicii agricole, pentru a se asigura că spațiul rural rămâne un loc atractiv pentru a trăi 

din punct de vedere economic. 

În discursul privind Starea Uniunii, la 13 septembrie a.c., președintele Comisiei Europene, 

dl. Juncker, a accentuat că UE trebuie să rămână un proiect comun pentru toate statele sale membre. 

Astfel, viitorul CFM ar trebui orientat spre a susține eforturile de convergență socio-economică a 

statelor din est-ul Uniunii spre nivelul de dezvoltare din vest-ul Uniunii Europene. 

 

Consiliul UE a demarat consultările cu reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii 

pe marginea Cărții albe privind viitorul Europei, publicată în luna martie a.c. Pe măsură ce procesul 

de consultare publică în toate statele din Uniune pentru toate cele 5 documente de reflecție 

subsecvente Cărții albe se va încheia, Consiliul UE va adopta poziții finale. Termenul pentru 

finalizarea dezbaterii generale despre viitorul Europei este jumătatea anului viitor, nu mai târziu de 

încheierea lucrărilor Semestrului european din 2018.  

 

Parlamentul European va dezbate toate cele 5 documente de reflecție până în luna aprilie 

2018.  

Serviciul de cercetare al Parlamentului a publicat o fișă tematică privind acest document. 

 

Comisia pentru bugete (BUDG) a formulat un prim proiect de rezoluție pe marginea 

documentului de reflecție. Proiectul de rezoluție este anexat acestei fișe de informare. 

În acest document, europarlamentarii își reafirmă poziția conform căreia durata unui CFM ar 

trebui să fie aliniată atât la ciclul politic (durata mandatului) al Parlamentului European, cât și la cel al 

Comisiei Europene, respectiv de la 7 ani la 5 ani, asigurând astfel posibilitatea programării pe termen 

lung și legitimitatea politică. 

De asemenea, europarlamentarii regretă faptul că patru dintre cele cinci scenarii prezentate în 

acest document de reflecție, („Continuând pe același drum”, „Mai puțin, împreună”, „Cei care doresc 

mai mult realizează mai mult ” și „Transformare radicală”), echivalează cu o reducere efectivă a 

ambițiilor Uniunii și prevăd reducerea anvergurii principalelor două politici cu o lungă durată de 

aplicare ale UE care au fost consacrate în tratate, și anume politica agricolă comună și politica de 

coeziune. 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

Pentru ţara noastră, deosebit de importante vor fi structura și alocările financiare pentru 

politica de coeziune și politica agricolă comună. 

Scenariile generale prevăzute de Comisia Europeană în acest document de reflecție, care sunt 

mai favorabile dezvoltării României, ar fi ultimele două, respectiv scenariile 4 și 5.  

Această ipoteză este valabilă deoarece primele trei scenarii pun accent mai mult pe 

dezvoltarea zonei euro a Uniunii Europene și tind să acorde un tratament imprevizibil celorlalte state 

membre, în curs de aderare la moneda europeană unică. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608675/EPRS_ATA(2017)608675_EN.pdf


5 

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: 

 o 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. 

 

Din această privire comparativă, ar reieși că cel mai bun scenariu pentru interesele 

României este ultimul, al cincilea, deoarece este singurul care prevede mai multă atenție pentru 

politicile de coeziune și agricultură. De asemenea, este singurul scenariu care ne-ar permite să 

valorificăm avantajele recent obținute în domeniul politicilor de securitate și apărare. În plus, ar 

permite și eventuala participare a statului român la potențialul Fond Monetar European, propus de 

Comisia Europeană. 

 

Anexa 1: Parlamentul European, Comisia pentru bugete (BUDG): 

Proiect de rezoluție referitor la Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE, (14 

septembrie 2017). 

 

V. LINK- uri: 

Comisia Europeană: Un buget al UE la înălțimea provocărilor viitoare - Comisia lansează o 

dezbatere privind viitorul finanțelor UE, (26 iunie 2017): http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-1795_ro.htm  

Parlamentul European: Viitorul finanțelor UE, (septembrie 2017): 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/608675/EPRS_ATA(2017)6

08675_EN.pdf        

Parlamentul European: Privire de ansamblu asupra Bugetului UE, (septembrie 2017): 

http://www.europarl.europa.eu/external/html/budgetataglance/default_en.html  
 

           

 

                                                                                                                                     Filip Clem 

10 octombrie 2017 
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