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privind Cadrul de performanță pentru bugetul UE aferent CFM 2021-2027 

3. Date de identificare: COM (2021)366 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual şi etape viitoare: 
Parlamentul European - etapă pregătitoare (cf. OEIL); comisia competentă pentru raport: 

Comisia pentru bugete (BUDG); s-a solicitat aviz de la alte 19 comisii ale Parlamentului 

European. 

 

I. CONTEXT 

 

În decembrie 2020, Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat forma finală a  

următorului buget pe termen lung al UE, respectiv CFM 2021-2027. Această propunere-cadru 

a fost urmată de actualizarea celor 37 de programe sectoriale ale UE (cum sunt: programele 

referitoare la coeziune, agricultură, Erasmus, Orizont Europa ș.a.).  

În paralel cu elaborarea bugetului pe următorii 7 ani al UE, ca răspuns la criza economică 

fără precedent cauzată de pandemia de Covid-19, Comisia Europeană a propus 

crearea instrumentului temporar de redresare economică denumit NextGenerationEU 

(NGEU) în valoare de cca. 800 de miliarde euro, precum și consolidarea fondurilor dedicate 

anumitor programe din cadrul CFM 2021-2027.  

Totodată, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord în privința Deciziei 

privind resursele proprii ale UE. Această decizie a fost ratificată de toate statele membre ale 

Uniunii până la 31 mai 2021. 

Astfel, bugetul pe termen lung al UE (respectiv CFM 2021-2027) și instrumentul 

NextGenerationEU formează cel mai mare pachet de stimulente financiare inițiat de Uniunea 

Europeană - un cuantum de circa 2.000 de miliarde euro va susține reconstrucția Europei 

după criza provocată de virusul Covid-19. 

 

II. OBIECTIVELE COMUNICĂRII 

 

Comisia Europeană arată că o abordare a bugetului pe termen lung al UE bazată pe 

performanță oferă un raport mai bun cost/eficacitate pentru contribuabilii europeni, 

valorificând mai bine prioritățile și politicile UE și îmbunătățind flexibilitatea bugetului în 

cazul unei crize economice.  

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_366_RO_ACT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0366&l=en
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home/highlights
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=RO
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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Întocmirea bugetului în funcție de performanțe implică formularea de obiective strategice, 

definirea unor măsuri credibile pentru a atinge obiectivele avute în vedere și identificarea 

indicatorilor pentru a măsura performanța. 

În acest scop, Comisia Europeană consideră esențială instituirea unui cadru de performanță 

solid. 

Acest cadru trebuie să cuprindă instrumentele și procedurile necesare pentru măsurarea și 

monitorizarea progreselor înregistrate. De asemenea, cadrul va acoperi toate programele UE, 

inclusiv cele finanțate din instrumentul NextGenerationEU, care a devenit operațional anul 

acesta.  

Comunicarea este însoțită de o anexă care evidențiază programele de cheltuieli pentru 

perioada 2021-2027 și rezultatele obținute în cadrul programelor anterioare aferente CFM 

2014-2020. 

 

III. ELEMENTELE CADRULUI DE PERFORMANȚĂ BUGETARĂ 

 

Principalele elemente ale cadrului de performanță al bugetului UE explică modul în care 

acestea vor contribui la realizarea obiectivelor sale politice și îi vor permite Uniunii să 

comunice, în mod eficace, cu toate părțile interesate.  

 

1. O parte importantă a execuției bugetare o reprezintă garantarea cheltuirii banilor în 

deplină conformitate cu toate normele UE aplicabile. Bugetul UE face obiectul unor 

garanții solide împotriva fraudei, a conflictelor de interese și a dublei finanțări. Aceste 

garanții au fost consolidate pentru toată perioada bugetului UE pe termen lung, respectiv 

pentru cadrul bugetar CFM 2021-2027. 

 

2. Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) reprezintă elementul central al 

instrumentului NextGenerationEU, care funcționează în tandem cu elementele bugetului 

multianual al Uniunii. MRR a fost orientat către performanță financiară prin concepție, 

deoarece plățile sunt legate în mod explicit de îndeplinirea de către statele membre a 

obiectivelor intermediare și a țintelor legate de investiții și de reforme în cadrul planurilor 

naționale de redresare și reziliență finanțate prin intermediul mecanismului.  

 

3. Un alt element esențial al alocărilor bugetare ale UE este politica de coeziune. Aceasta 

conținea o rezervă de performanță, alocată în 2019 în urma unei analize a performanței. 

La început, numai anii 2021-2025 vor fi programați integral. Alocările pentru jumătate 

dintre angajamentele pentru ultimii doi ani se vor face pe baza unei evaluări la jumătatea 

perioadei. În cadrul revizuirii vor fi evaluate prioritățile și obiectivele programelor, 

precum și progresele înregistrate până la sfârșitul anului 2024, ținând seama de 

schimbările situației socio-economice și de noile provocări identificate în recomandările 

specifice fiecărei țări din anul 2024. 

4. În afară de politica de coeziune, principalele caracteristici ale fiecărui program de 

cheltuieli al UE aferent CFM 2021-2027 vor fi stabilite prin fișe de program și 

performanță; acestea ar fi, în principal, provocările care trebuie abordate și motivele 

pentru care o intervenție la nivelul UE poate aduce valoare adăugată, obiectivele 

programului și tipurile de măsuri pe care le va finanța pentru a contribui la atingerea 

acestor obiective. 

 

5. În privința indicatorilor de performanță bugetară, Comisia Europeană precizează că 

numărul total de indicatori a fost redus de la peste 1.100 în perioada 2014-2020 la 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/4_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf
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aproximativ 700 pentru perioada 2021-2027. Analiza acestor indicatori este exprimată 

sintetic în cadrul rapoartelor anuale privind gestionarea și performanța bugetului UE. 

Metodologia utilizată de instituțiile UE în privința acestor indicatori este cea promovată 

de OCDE – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv sistemul de 

markeri RIO, care atribuie fiecărui proiect un indicator în funcție de motivul care justifică 

finanțarea acelui proiect. 

 
Comisia prezintă, de asemenea, pentru fiecare indicator, sursa de informații, ce anume 

precis măsoară indicatorul respectiv și momentul în care vor fi disponibile datele, 

împreună cu alte informații suplimentare. Astfel, toate părțile interesate vor avea la 

dispoziție toate informațiile necesare pentru a verifica soliditatea rezultatelor.  

 

6. Comisia Europeană precizează că a investit masiv în raportarea sa cu privire la 

performanță. Acest lucru reflectă importanța pe care Comisia o acordă prezentării de 

informații coerente și ușor de utilizat autorităților bugetare. Rapoartele Comisiei privind 

bugetul UE reunesc și evaluează atât informații calitative, cât și date cantitative privind 

sumele cheltuite și rezultatele obținute.  

 

7. Materialul emblematic al Comisiei Europene privind performanța bugetului UE este 

raportul anual privind gestionarea și performanța. Raportul este transmis Parlamentului 

European, Consiliului UE și Curții de Conturi Europene în contextul procedurii anuale de 

descărcare de gestiune, prin care se examinează execuția bugetului UE pentru exercițiul 

precedent.1  

 

8. Comisia Europeană se mai angajează să depună eforturi pentru a îmbunătăți 

managementul calității datelor și pentru a atenua riscurile prin dezvoltarea unui cadru 

solid de control al calității datelor și prin modernizarea sistemelor sale de stocare și de 

partajare a datelor privind performanța, atât în cadrul Comisiei, cât și cu părțile interesate 

externe.  

 

9. Nu în ultimul rând, noul cadru de performanță pentru 2021-2027 ar urma să integreze 

treptat și obiectivele transversale ale politicilor UE în elaborarea și execuția bugetului 

UE. Astfel, pentru fiecare dintre programele sale de cheltuieli, UE va aborda obiective 

specifice programului, alături de aceste obiective de politică transversale.  

 

În privința acestor obiective transversale, Comisia urmărește în mod concret obiectivele 

tranziției spre economia ecologică și cea digitală, care sunt stabilite în cadrul unor politici 

distincte ale Uniunii și care trebuie să faciliteze durabilitatea economiei Europei. 

 

Pe baza acestor elemente, Comisia Europeană își propune îmbunătățirea performanței 

bugetului UE, având în vedere următoarele obiective (deziderate) generale: 

 

 Statele membre și Comisia Europeană trebuie să concretizeze împreună obiectivele 

transversale ale UE în materie de cheltuieli, sub forma unor obiective operaționale în 

cadrul unor programe individuale.  

 

 Statele membre și Comisia Europeană trebuie să colaboreze în ceea ce privește 

calitatea și actualitatea datelor.  

 

                                                 
1 Pentru mai multe informații, în acest domeniu, consultați materialul: Cum este cheltuit bugetul UE. 

https://www.oecd.org/dac/environment-development/Revised%20climate%20marker%20handbook_FINAL.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9727-2021-INIT/ro/pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_ro
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 Comisia Europeană trebuie să comunice în mod clar cu privire la rezultatele politicilor 

și programelor UE pentru toți cetățenii Europei.  

 

 Comisia Europeană trebuie să mențină transparența în comunicare cu privire la 

provocările cu care se confruntă UE și să fie pregătită să ia măsuri adecvate atunci 

când este necesar.  

 

În concluzie, un cadru de performanță modern va genera informații de înaltă calitate cu 

privire la performanță, oferind o imagine mai clară a realizărilor bugetului UE.  

 

Acest lucru va duce la o înțelegere aprofundată a domeniilor în care ar putea fi necesare 

îmbunătățiri, în funcție de semnalele de avertizare timpurie cu privire la potențialele 

provocări în ceea ce privește performanța programelor individuale și contribuția la politicile 

transversale.  

 

IV. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR EUROPENE 

 

 Curtea de Conturi Europeană 

 

În raportul privind performanța bugetară din 2019, Curtea de Conturi a subliniat că raportarea 

Comisiei Europene cu privire la cât de bine funcționează programele de cheltuieli ale UE 

arată rezultate mixte.  

 

Curtea de Conturi a apreciat faptul că raportarea Comisiei se îmbunătățește constant și devine 

mai echilibrată, dar atrage atenția în același timp asupra unei serii de probleme: calitatea 

evaluărilor realizate de Comisie cu privire la performanță variază încă de la un program la 

altul, iar definirea unor indicatori de performanță robuști și cu valoare informativă rămâne o 

provocare. Totodată, în opinia Curții, Comisia ar trebui să colaboreze cu statele membre  

pentru a îmbunătăți în continuare fiabilitatea datelor în raportarea sa cu privire la performanța 

bugetului UE. 

 

 Parlamentul European 

 

Parlamentul European a insistat sistematic asupra transparenței bugetare și a monitorizării 

adecvate a tuturor operațiunilor și instrumentelor finanțate de la bugetul UE. Parlamentul 

European poate să acorde descărcarea de gestiune (conform prevederilor articolului 319 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), funcție pentru care Comisia pentru bugete a 

Parlamentului European (BUDG) pregătește toate elementele necesare pentru controlul 

politic al execuției bugetare.  
 

În decembrie 2020, Parlamentul European a condiționat adoptarea formei finale a CFM 2021-

2027 de instituirea unui mecanism nou care va proteja bugetul multianual al UE de încălcările 

principiilor statului de drept. Acest regim de condiționalitate pentru protecția bugetului 

Uniunii se aplică de la 1 ianuarie 2021 tuturor angajamentelor și plăților. 

 

Noul mecanism se aplică atât încălcărilor individuale ale principiilor statului de drept, cât și 

încălcărilor considerate „sistemice” care sunt larg răspândite sau sunt rezultatul unor practici 

sau omisiuni recurente ale autorităților publice sau al unor măsuri generale adoptate de aceste 

autorități. Parlamentul European consideră că identificarea încălcărilor principiilor statului de 

drept necesită o evaluare calitativă obiectivă, imparțială, echitabilă și aprofundată de către 

Comisia Europeană. 

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreport-Performance-2019/annualreport-Performance-2019_RO.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.433.01.0001.01.RON&toc=OJ%3AL%3A2020%3A433I%3AFULL
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În acest context, Parlamentul European a subliniat că există o legătură între respectarea 

statului de drept și execuția eficientă a bugetului Uniunii, în conformitate cu principiile bunei 

gestiuni financiare: economie, eficiență și eficacitate. 

 

Totodată, Comisia pentru bugete (BUDG) a organizat în martie a.c. o audiere publică în 

contextul foii de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii ale UE. În cadrul acestei 

audieri, membrii comisiei au examinat cele trei noi categorii de resurse proprii care se 

așteaptă să facă obiectul inițiativelor legislative „sectoriale” și bugetare în perioada 

următoare, respectiv:  

- așa-numita taxă digitală a UE, 

- reforma schemei de comercializare a certificatelor de emisii, 

- mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon.  

Aceste trei inițiative au fiecare un rol și o funcție importantă, atât în cadrul domeniile de 

politici UE respective, precum și ca surse de venituri potențiale pentru bugetul UE. 

 

 Consiliul UE 

 

Execuția bugetului anual al UE este validată de Consiliul UE ca parte a așa-numitei proceduri 

de descărcare de gestiune bugetară. Consiliul UE examinează: conturile UE pentru un anumit 

exercițiu financiar, situația financiară și raportul de evaluare al finanțelor UE pe baza 

rezultatelor obținute. Recomandarea Consiliului se transmite apoi Parlamentului European. 

 

La 14 iulie 2021, Consiliul UE a convenit asupra poziției sale cu privire la proiectul de buget 

al UE pentru 2022, propus de Comisia Europeană. Astfel, Consiliul UE susținut propunerea 

inițială a Comisiei Europene ce prevede suma de 167,7 miliarde euro în angajamente și suma 

de 170 de miliarde euro în plăți. 

 

4. Poziția României 

Guvernul consideră că definirea viitorului buget multianual al Uniunii reprezintă unul dintre 

cele mai importante și disputate dosare pe agenda europeană, cu impact atât asupra asigurării 

finanțării obiectivelor strategice ale Uniunii pentru următorii ani, cât și asupra obiectivelor de 

dezvoltare ale statelor membre, inclusiv ale României.  

 

În acest sens, Guvernul a transmis Parlamentului, la 3 februarie 2021, proiectul de lege de 

ratificare a Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului privind sistemul de resurse 

proprii ale Uniunii Europene. Prin Legea nr. 150 din 28 mai 2021 (publicată în M.Of., Partea 

I, nr. 556 din 28 mai 2021), Parlamentul României a ratificat această decizie. Astfel, România 

va putea să participe la operațiunile de finanțare derulate prin instrumentul 

NextGenerationEU. 

 

Guvernul a mai anunțat că nivelul contribuției României la bugetul UE pentru anul 2021 este 

în cuantum de 2.356.894.717 euro. 

 

Resurse on-line utile: 

 

 Pagina Comisiei Europene referitoare la Bugetul UE pe termen lung; 

 Pagina Consiliului UE referitoare la Bugetul UE; 

 Pagina Consiliului UE referitoare la Bugetul UE pentru perioada 2021 – 2027; 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0226_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/linking-eu-budget-revenue-and-policy-obj/product-details/20210310CHE08466
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/digital-taxation/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/climate-change/reform-eu-ets/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_21_3661
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/07/14/2022-eu-budget-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/07/14/2022-eu-budget-council-agrees-its-position/
https://www.mae.ro/node/55116
https://mfinante.gov.ro/despre-minister/-/asset_publisher/uwgr/content/guvernul-romaniei-a-aprobat-proiectul-de-lege-privind-sistemul-de-resurse-proprii-ale-ue
https://mfinante.gov.ro/despre-minister/-/asset_publisher/uwgr/content/guvernul-romaniei-a-aprobat-proiectul-de-lege-privind-sistemul-de-resurse-proprii-ale-ue
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-budget/expenditure_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/
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 Pagina Parlamentului European referitoare la Bugetul UE; 

 Think Thank-ul Parlamentului European: Cadrul financiar multianual (CFM) al UE; 

 Raportul Curții de Conturi Europene privind performanța bugetului UE – situația la 

sfârșitul anului 2019; 

 Viitorul finanțelor europene – Studiu al Parlamentului European (29 ianuarie 2021); 

 

 

 

 

Filip Clem 

23 septembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/28/the-union-s-expenditure
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ro/search.html?word=mff
https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/DocItem.aspx?did=53900
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637979/EPRS_BRI(2019)637979_EN.pdf

