BUGETUL UE
PENTRU VIITOR
2 mai 2018

UN BUGET MODERN PENTRU O UNIUNE
CARE PROTEJEAZĂ, CAPACITEAZĂ ȘI APĂRĂ
„Ziua de astăzi este un moment important pentru Uniunea noastră. 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 atât viziunea
noastră referitoare la Uniunea către care aspirăm, cât și un plan pragmatic pentru a o realiza.
Pentru prima dată în istoria noastră, un mecanism privind statul de drept va asigura buna
gestiune financiară a bugetului Uniunii și va proteja banii contribuabililor. Mingea este acum
în terenul Parlamentului și Consiliului. Cred că ar trebui să ne propunem să ajungem la un
acord înainte de alegerile pentru Parlamentul European de anul viitor.”
Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, 2 mai 2018

„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.”
Günther H. Oettinger, comisarul pentru buget și resurse umane, 2 mai 2018

UN BUGET POZITIV PENTRU O AGENDĂ POZITIVĂ
Următorul buget pe termen lung, valabil de la 1 ianuarie 2021, va fi primul buget al Uniunii Europene cu 27 de state
membre. Este un moment decisiv pentru UE, într-o perioadă în care Uniunea este gata să treacă de la vorbe la fapte.
Comisia propune un nou buget pe termen lung, modern și orientat, bine direcționat către prioritățile politice, care
să permită concretizarea agendei pozitive definite de președintele Juncker în discursul privind starea Uniunii din 14
septembrie 2016 și aprobate de liderii celor 27 de state membre la Bratislava, la 16 septembrie 2016, precum și în
Declarația de la Roma din 25 martie 2017. Bugetul propus combină noi instrumente cu programe modernizate pentru
a susține în mod eficient prioritățile Uniunii Europene și pentru a răspunde la noile provocări.

Principalele caracteristici ale viitorului buget al UE

Mai multe fonduri
pentru domeniile
prioritare

Un nou mecanism
pentru a proteja
bugetul UE de riscurile
financiare legate de
statul de drept

Un accent puternic pe
valoarea adăugată
europeană și pe
performanță

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

Mai puțină birocrație
pentru beneficiari

Un buget mai flexibil,
cu o arhitectură mai
simplificată și mai
clară

Evoluția principalelor domenii de politică
din bugetul UE

Plafonul angajamentelor în % din VNB-ul UE
0,03 %

60 %

0,02 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

0,03 %

Politica agricolă comună
și în domeniul pescuitului

50 %

40 %

Coeziune economică, socială și teritorială
30 %

Alte programe

20 %

10 %

Fondul european de dezvoltare
(*) Angajamente estimate pentru perioada 2014-2020, excluzând
cheltuielile aferente Regatului Unit, în % din VNB-ul UE-27
(**) Fondul european de dezvoltare integrat („bugetat”)
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Plafonul angajamentelor în % din VNB-ul UE
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Sursă: Comisia Europeană
*Ajustat cu ocazia extinderii din 1995
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ALINIEREA
LA PRIORITĂȚILE POLITICE
Propunerile Comisiei vor aduce bugetul UE în deplină concordanță cu agenda pozitivă a Uniunii Europene pentru
perioada de după 2020. Acestea se bazează pe o evaluare riguroasă a resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor
Uniunii Europene, precum și a eficienței și a valorii adăugate a cheltuielilor prevăzute în fiecare domeniu. Prin urmare,
Comisia propune o abordare pragmatică, furnizând un sprijin adecvat în favoarea noilor priorități și a celor existente,
compensând, totodată, deficitul de contribuții naționale care rezultă din retragerea Regatului Unit din UE.
Programele vor fi structurate în jurul principalelor priorități tematice în materie de cheltuieli, care corespund rubricilor
din structura formală a bugetului. În cadrul fiecărei priorități, programele vor fi grupate pe seturi de politici, care se vor
reflecta în titlurile din bugetul anual. Noua structură va oferi o mai mare transparență cu privire la finalitatea bugetului
UE și la contribuția fiecărei părți a acestuia. De asemenea, va oferi o mai mare flexibilitate pentru a putea răspunde
nevoilor în continuă evoluție și situațiilor de urgență neprevăzute în domenii precum securitatea și migrația.

NOUL CADRU FINANCIAR MULTIANUAL 2021-2027
UN BUGET PENTRU O UNIUNE CARE PROTEJEAZĂ, CAPACITEAZĂ ȘI APĂRĂ
În miliarde EUR – prețuri curente

I. PIAȚA UNICĂ, INOVARE
ȘI SECTORUL DIGITAL
187,4 EUR

187,4 EUR

SECURITATE
ȘI APĂRARE
27,5 EUR

27,5 EUR

12 Securitate

1 Cercetare și inovare
123 EUR

2 Investiții strategice europene

13 Apărare
14 Reacția la situații de criză

3 Piața unică
4 Spațiu

442,4 EUR

279,4
€€11087.2

85,3 EUR
34,9 EUR

COEZIUNE ȘI VALORI
442,4 EUR
5 Dezvoltare regională și coeziune

15 Acțiuni externe

378,9 EUR

6 Uniunea economică și monetară

16 Asistență pentru preaderare

7 Investiții în capitalul uman,
coeziunea socială și valori

MIGRAȚIE ȘI GESTIONAREA
FRONTIERELOR
34,9 EUR

RESURSELE NATURALE
ȘI MEDIUL
378,9 EUR
8 Agricultură și politica maritimă

10 Migrație

9 Mediu și politici climatice

11 Gestionarea frontierelor

VECINĂTATE
ȘI RESTUL LUMII
123 EUR

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
EUROPEANĂ
85,3 EUR
17 Administrație publică europeană

CLARITATE
ȘI SIMPLIFICARE
Comisia propune un cadru mai coerent, mai orientat și mai transparent. Structura bugetului va fi mai clară și mai bine
aliniată la prioritățile UE. Comisia propune reducerea numărului de programe cu mai mult de o treime, de exemplu prin
reunirea surselor de finanțare fragmentate și prin raționalizarea utilizării instrumentelor financiare.

Structura actuală a cadrului financiar
multianual cuprinde 58 de programe

58

Noi programe sau instrumente în noua
propunere

37

LA ÎNĂLȚIMEA
AMBIȚIILOR POLITICE
Dacă Europa dorește să facă pași importanți în cadrul agendei sale pozitive, va fi nevoie de un buget pe măsura
ambițiilor sale. Investițiile în domenii precum cercetarea și inovarea, tineretul și economia digitală se vor dovedi deosebit
de rentabile pentru generațiile viitoare. Acesta este motivul pentru care Comisia propune creșteri în domeniile prioritare.

Creștere în cadrul noului buget pe
termen lung al UE
Cercetare, inovare și sectorul digital

× 1,6

Tineret

× 2,2

LIFE Climă și mediu

× 1,7

Migrație și frontiere

× 2,6

Securitate

× 1,8

Acțiune externă

× 1,3

20% din cadrul financiar multianual 2014-2020,
UE28 = 206 miliarde EUR

25% din cadrul financiar multianual
2021-2027, UE 27 = 320 miliarde EUR

Creștere combinată = + 114 miliarde EUR

Notă: Comparativ cu cadrul financiar multianual 2014-2020 pentru UE-27, inclusiv Fondul european de dezvoltare
Sursă: Comisia Europeană

doi:10.2775/188259
doi:10.2775/82992

× 1,6

Print ISBN 978-92-79-84422-5
PDF ISBN 978-92-79-84415-7

Integrarea politicilor climatice
contribuie la îndeplinirea
obiectivelor legate de climă

NA-04-18-348-RO-C
NA-04-18-348-RO-N

Creștere combinată = + 109 miliarde EUR

