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7. Stadiul actual şi etape viitoare:  

 Documentul a fost transmis Parlamentului European și Consiliului UE la 13.06.2019. La 
Parlamentul European este sesizată pentru raport Comisia pentru bugete (BUDG). S-a solicitat 
aviz de la alte 19 comisii, a se vedea fișa de informare a OEIL. 

 Consiliul European din 20-21 iunie 2019 a salutat eforturile Președinției române a Consiliului 
UE și a solicitat Președinției finlandeze să continue activitatea și să dezvolte cadrul de negociere. 
Consiliul European va desfășura un schimb de opinii în luna octombrie 2019, vizând obținerea 
unui acord înainte de sfârșitul anului curent. 

 
I. CONTEXT  

 
 La 2 mai 2018 Comisia Europeană a prezentat o propunere pentru un buget pe termen lung 

al UE (cadru financiar multianual - CFM) pentru perioada 2021-2027, nou și modern, mai clar și 
mai simplu, cu un accent puternic pe prioritățile UE. Comisia a solicitat ca negocierile să se 
desfășoare rapid, în maximum un an, în vederea încheierii unui acord înainte de alegerile din 
europarlamentare și de summit-ul de la Sibiu din mai 2019. 

Conform propunerii, noul buget are drept scop transpunerea în realitate a priorităților Uniunii 
Europene, stabilite de liderii europeni la Bratislava în 2016 și la Roma în 2017 și să garanteze că 
banii din bugetul UE sunt utilizați eficient, în interesul cetățenilor europeni.  

A urmat o serie de activități tehnice intense în Parlamentul European și în Consiliu și au fost 
prezentate propuneri legislative pentru cele 37 de programe sectoriale care fac parte din viitorul 
CFM, dar și de negocieri cu statele membre, cu scopul de a asigura resurse suficiente pentru noile 
priorități, precum securitatea, apărarea sau migrația și pentru a răspunde în mod realist consecințelor 
financiare provocate de retragerea Regatului Unit din UE. 
 
 În concluziile sale din decembrie 2018, Consiliul European a invitat Președinția română a 
Consiliului UE să continue negocierile și să elaboreze orientări pentru următoarea etapă a acestora, 
în perspectiva obținerii unui acord politic în toamna anului 2019.  

Astfel, în primul semestru al anului 2019, Președinția română a continuat activitatea intensă 
la nivel tehnic, Consiliul Afaceri Generale organizând întâlniri periodice cu privire la subiect și la 
elementele întregului pachet al CFM. Cu ocazia summit-ului desfășurat la 9 mai 2019 la Sibiu, 
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liderii UE s-au angajat să doteze Uniunea Europeană cu „mijloacele necesare pentru a-și realiza 
obiectivele și a-și duce la îndeplinire politicile.”  
 
 La 13 iunie 2019, în perspectiva reuniunii Consiliului European din iunie a.c., Comisia 
Europeană a reafirmat urgența ajungerii la un acord în timp util privind CFM 2021-2027 pentru 
beneficiarii politicilor UE, invitând liderii UE să stabilească o foaie de parcurs pentru ca 
negocierile se încheie în toamna anului 2019 (prezenta comunicare). 
 
 Proiectul revizuit al cadrului de negociere din 14 iunie 2019 sugerează că diferențele de 
opinie între delegațiile naționale persistă asupra diferitelor elemente ale propunerii. 
 
II. PREZENTAREA COMUNICĂRII 
 

Conștientă de faptul că orice întârziere în adoptarea viitorului buget pe termen lung al UE 
înseamnă costuri suplimentare și că neajungerea la un acord în timp util ar avea implicații negative 
pentru numeroase categorii de beneficiari (studenți, agricultori, cercetători, etc.), dar și pentru a evita 
un scenariu similar bugetului anterior, aferent perioadei 2014-2020, care a fost adoptat la șase luni 
după termenul stabilit, cu consecințe negative atât pentru statele membre cât și pentru țările terțe, 
Comisia Europeană a îndemnat prin prezenta comunicare Consiliul European să stabilească 
o foaie de parcurs în vederea ajungerii, în toamna acestui an, la un acord cu privire la bugetul 
pe termen lung al UE.  

De asemenea, prin intermediul comunicării, Comisia Europeană a făcut un bilanț al 
realizărilor înregistrate și a identificat aspectele esențiale care urmează să fie abordate, punând 
astfel bazele ajungerii rapide la un acord. 

Comisia a reamintit faptul că, deși mai sunt multe probleme importante de rezolvat, în special în ceea 
ce privește aspectele financiare, Parlamentul European și Consiliul și-au exprimat deja susținerea 
pentru multe dintre elementele propuse inițial de Comisie, respectiv: 
 

 accentul puternic pus pe valoarea adăugată europeană; 
 structura raționalizată și mai transparentă a viitorului buget; 
 reducerea numărului de programe și crearea de noi programe integrate în domenii precum 

investițiile în oameni, piața unică, investițiile strategice, drepturile și valorile; 
 accentul mai puternic pus pe sinergiile dintre instrumente; 
 simplificarea normelor de finanțare; 
 o mai mare flexibilitate, pentru a se asigura o reacție promptă într-o lume în schimbare 

rapidă. 
De asemenea, Comisia a reamintit faptul că s-au înregistrat progrese și în cadrul discuțiilor cu 

privire la următoarele propuneri: 
 

 instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona euro; 
 noul mecanism menit să asigure faptul că deficiențele generalizate constatate în materie de 

respectare a statului de drept nu pun în pericol bugetul UE; 
 propunerile Comisiei de modernizare a părții de venituri a bugetului UE. 
Comisia consideră că un acord ambițios și echilibrat cu privire la noul CFM pentru perioada 

2021-2027 nu va fi posibil decât printr-un impuls puternic din partea Consiliului European, 
reuniunea acestuia din 20 și 21 iunie 2019 fiind considerată un pas crucial în acest proces și lansarea 
unei noi faze de negocieri politice, cu o concentrare mai mare pe problemele financiare și pe 
aspectele strategice. 

Echitatea și echilibrul vor trebui să fie elemente esențiale (ex. un echilibru între creșterea 
finanțării pentru noile priorități în materie de cheltuieli și continuarea acordării unui sprijin solid 
pentru modernizarea politicii agricole comune și a politicii de coeziune). Trebuie consolidată 
legătura dintre finanțarea de la bugetul UE, pe de o parte, și prioritățile politice și valorile UE, pe de 
altă parte. De asemenea alocarea fondurilor între statele membre trebuie să aibă la bază criterii 
echitabile și obiective. 
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III. ETAPE VIITOARE 
 

Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027 trebuie să fie poată fi pus în aplicare 
din punct de vedere juridic în toate statele membre de la 1 ianuarie 2021. 

După ajungerea la un acord în cadrul Consiliul European, va începe un proces intens de 
negociere cu Parlamentul European, nivelul de ambiție din cadrul Consiliului European fiind un 
factor esențial în decizia Parlamentului de a aproba noul buget pe termen lung. 

Imediat ce noul parlament ales își preia mandatul și se numesc raportorii, vor trebui reluate 
negocierile cu privire la cele 37 de programe financiare și va trebui accelerat ritmul în cazul 
programelor pentru care nu au început încă negocierile interinstituționale (ex. politica agricolă 
comună).  Această activitate poate fi finalizată numai după ce se ajunge la un acord cu privire la 
cadrul general.  
 
IV. POZIȚII ALE DIVERSELOR INSTITUȚII EUROPENE 
 
 La 30 mai 2018, Parlamentul European a adoptat rezoluţia referitoare la Cadrul financiar 
multianual 2021-2027 și la resursele proprii, în care subliniază, printre altele, faptul că decizia 
privind CFM va trebui să ofere UE mijloacele financiare necesare pentru a răspunde provocărilor 
importante și pentru a-și realiza prioritățile și obiectivele politice stabilite pentru următorii șapte ani 
și îndeamnă Consiliul să garanteze faptul că viitorul CFM reflectă o viziune clară și pozitivă asupra 
viitorului Uniunii și corespunde necesităților, preocupărilor și așteptărilor cetățenilor europeni. 
 
 La 14 noiembrie 2018, Parlamentul European a adoptat raportul interimar privind cadrul 
financiar multianual 2021-2027, respectiv poziția sa în vederea încheierii unui acord. Raportul 
traduce în cifre bugetare mandatul de negociere al Parlamentului, defalcat pe programe, precum și 
amendamente concrete atât la Regulamentul propus pentru CFM, cât și la Acordul interinstituțional 
(AII). Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că resursele CFM propuse de 
Comisie ca procent din VNB UE-27 au fost mai mici decât perioada 2014-2020 (1,11% față de 
1,16%) și nu ar permite UE să își îndeplinească angajamentele. Modificările propuse ar trebui să 
ducă următorul CFM la 1,32 miliarde de Euro (1,3% din VNB UE-27). În plus, Parlamentul a salutat 
propunerile de creștere a flexibilității și a resurselor proprii, susținând o reformă mai ambițioasă în 
acest sens. 

De asemenea, Parlamentul împreună cu Consiliul s-au implicat activ în negocierile privind 
programele sectoriale, ajungându-se deja la înțelegeri comune între co-legiuitori cu privire la 
principalele caracteristici ale mai multor programe importante din domeniu cercetării, apărării, 
investițiilor și transformării digitale. Finalizarea acestora programe, dar și a multor alte programe, 
depinde acum în mare parte de ajungerea la acord rapid cu privire la CFM. 

 În baza mandatului primit din partea Consiliului European în decembrie 2018, Președinția 
română a Consiliului UE a condus o serie de discuții tematice care au contribuit la soluționarea 
problemelor tehnice și a urmărit realizarea unui document simplificat și echilibrat de negociere, care 
să faciliteze deciziile la nivelul liderilor europeni, precum și înregistrarea de progrese cu privire la 
propunerile sectoriale aferente CFM 2021-2027.  

Concret, s-au obținut acorduri cu Parlamentul European asupra unor propuneri sectoriale 
prioritare, precum: Fondul European de Apărare, Programul Fiscalis, Programul InvestEU, 
Programul Europa Digitală 2021-2027 și au fost stabilite, printre altele, noi reguli care urmăresc 
reducerea riscurilor în sectorul bancar din UE, care vor garanta că acesta dispune de capital suficient 
pentru a acorda împrumuturi persoanelor fizice și juridice în condiții de siguranță, în timp ce 
contribuabilii sunt protejați împotriva eventualelor dificultăți cu care s-ar putea confrunta băncile. 
 
 Consiliul European din 20-21 iunie 2019 a apreciat activitatea desfășurată în cursul 
Președinției române a Consiliului UE, referitoare la CFM 2021-2027 și a solicitat Președinției 
finlandeze să dezvolte în continuare cadrul de negociere, care va servi la clarificarea opțiunilor 
disponibile. Pe această bază, Consiliul European va desfășura, în octombrie 2019, un schimb de 
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opinii vizând obținerea unui acord asupra bugetului pe termen lung al UE înainte de sfârșitul anului 
curent. 
 
 La 9 iulie 2019 a avut loc Consiliul Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), în cadrul 
căruia miniștrii au trecut în revistă situația actuală a discuțiilor referitoare la pachetul legislativ 
privind resursele proprii în contextul CFM 2021-2027. A fost analizată în special posibilitatea 
recurgerii la noi surse de venituri, dincolo de sursele propuse inițial de Comisia Europeană în mai 
2018 (ex. o contribuție bazată pe deșeurile de material plastic, o cotă din încasările sistemului de 
comercializare a certificatelor de emisii, precum și o cotă din baza fiscală consolidată comună a 
societăților). 
 
 În cadrul Consiliului Afaceri Generale care a avut loc la 18 iulie 2019, Președinția finlandeză 
a Consiliului UE a informat miniștrii cu privire la planurile sale în ceea ce privește lucrările 
referitoare la CFM 2021-2027. Pentru a pregăti discuțiile viitoare dintre lideri, Președinția finlandeză 
a continuat lucrările la nivel tehnic în lunile iulie și septembrie a.c., a pregătit un chestionar tematic 
pentru delegații având ca termen de răspuns sfârșitul vacanței de vară și a pregătit o serie de reuniuni 
bilaterale la nivel ministerial care vor avea loc înaintea reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 
15 octombrie 2019. 

 
 Curtea de Conturi Europeană (CCE) a prezentat Parlamentului și Consiliului o serie de 
avize și de documente de informare privind propunerile legislative aferente CFM 2021-2027. Astfel, 
în februarie 2019, CCE a prezentat documentul intitulat „Bugetul UE 2021-2027: observațiile Curții 
de Conturi Europene consolidate într-un singur document” în care a salutat eforturile de 
modernizare, identificând în același timp o serie de puncte slabe și de propuneri de îmbunătățire 
specifice. În iulie 2018 CCE a publicat un document informativ intitulat „Propunerea Comisiei 
privind CFM 2021-2027”, care face recomandări referitoare în special la definirea priorităților în 
materie de cheltuieli, prevederile privind flexibilitatea și alocarea de fonduri, simplificarea și 
orientarea către performanță în programele de cheltuieli, precum și anumite prevederi în ceea ce 
privește transparența și răspunderea pentru actul de gestiune. 
 
 Cu siguranță CFM pentru perioada 2021-2027 va juca, în următoarea perioadă, un rol 
important în agenda UE. Consiliul European și Parlamentul mai au la dispoziție doar 15 luni pentru 
a ajunge la un acord (termen limită 1 ianuarie 2021). Una dintre problemele cruciale din următoarele 
luni va fi capacitatea noii Comisii Europene de a influența cheltuielile UE planificate pentru perioada 
2021-2027, capabile să finanțeze propria-i agendă politică. 
 
Link-uri utile: 
 

- https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2952_ro.htm 
- https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2019/06/20-21/ 
- https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-

future_ro 
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