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PPPOOOZZZIIIŢŢŢ IIIAAA   RRROOOMMMÂÂÂNNNIIIEEEIII   

România consideră propunerile Comisiei Europene ca reprezentând un punct de plecare 
bun în ceea ce priveşte negocierile privind viitorul cadru financiar multianual post-2013.  

De asemenea, România susţine legătura solidă între priorităţile de finanţare ale 
bugetului UE şi obiectivele Strategiei Europa 2020, prin care se asigură o utilizare 
mai eficientă, strategică şi integrată a resurselor financiare comunitare în scopul 
generării de valoare adăugată europeană.  

România susţine principiile pe care Comisia Europeană le propune pentru viitorul cadru 
financiar multianual post-2013 şi salută menţinerea, între acestea, a principiului 
solidarităţii. 

În ceea ce priveşte priorităţile viitorului cadru financiar multianual al UE 2014-2020, 
România consideră necesară asigurarea finanţării adecvate pentru politica de coeziune 
şi politica agricolă comună, având în vedere faptul că principala prioritate pentru 
România constă în reducerea decalajelor de dezvoltare faţă de restul din ţărilor UE. Cât 
priveşte durata viitoarei perspective financiare, România susţine perioada propusă de 
şapte ani, considerând că aceasta corespunde cel mai bine intereselor naţionale. 

 

EEELLLEEEMMMEEENNNTTTEEE   DDDEEE   BBBAAACCCKKKGGGRRROOOUUUNNNDDD    

În data de 29 iunie 2011, Comisia Europeană a lansat Comunicarea „Un buget pentru 
Europa 2020”, privind viitorul cadru financiar multianual post-2013 (CFM). Propunerea 
Comisiei Europene vine în continuarea Comunicării privind procesul de reformă bugetară 
la nivelul Uniunii Europene, adoptată în luna octombrie 2010, prin care se prezintă 
principalele direcţii de reformare a bugetului UE în contextul actual în care criza 
economică şi financiară, precum şi noile provocări şi extinderi ale UE, au condus la 
necesitatea redimensionării şi redefinirii fundamentelor bugetului. 

În continuarea acestor demersuri, Comisia Europeană a publicat în perioada octombrie-
decembrie  2011, proiectele de regulament pe principalele politici ale UE. 

Obiectivele fundamentale ale MFF post-2014 în viziunea Comisiei Europene constau în: 

a. partea de alocări 

- asigurarea unei logici pan-Europene în sensul sprijinirii implementării Strategiei 
Europa 2020; 

- sprijinirea implementării măsurilor de coordonare a politicilor economice, în contextul 
Semestrului European; 

- implementarea principiului solidarităţii, în cadrul căruia finanţarea va fi orientată spre 
obiective de coeziune, migraţiune, securitate energetică, sprijin pentru statele terţe. 

b. partea de venituri 

- asigurarea unui nivel adecvat al bugetului Uniunii Europene (BUE), în linie cu 
recomandările PE şi ale Consiliului European – Comisia propune un nivel de 1,05% 
din VNB în credite de angajamente şi 1% în credite de plăţi; 
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Se are în vedere, de asemenea, un nivel de 0,02% de posibile cheltuieli în afara MFF şi 0,04% posibile 
cheltuieli în afara BUE pentru situaţii de criză şi de urgenţă, care ridică la 1,11% alocările finanţării 
europene. 

- asigurarea unor resurse proprii veritabile pentru BUE şi reducerea contribuţiilor 
bazate pe VNB. 

Scopul urmărit de Comisie prin MFF post-2014 vizează în următoarele: 

- finanţarea politicilor europene pentru care finanţarea nu poate fi asigurată integral de 
SM 

- respectarea principiului solidarităţii, prin asigurarea sprijinului pentru regiunile mai 
slab dezvoltate; 

- finanţarea intervenţiilor pentru finalizarea creării pieţei unice a UE 

- asigurarea sinergiilor şi a economiilor de scală prin facilitarea cooperării şi identificării 
unor soluţii comune pentru problemele la care SM nu pot găsi singure răspuns; 

- asigurarea unui răspuns la provocările actuale – mediu, schimbări climatice, ajutor 
umanitar, schimbări demografice şi cultură). 

Propunerea Comisiei Europene privind viitorul cadru financiar multianual post-2013 se 
bazează pe următoarele principii fundamentale:  

- concentrarea pe priorităţile politicilor cheie; 

- concentrarea pe valoare adăugată la nivel UE 

- concentrarea pe impact şi pe rezultate 

- asigurarea de beneficii reciproce la nivelul întregii UE. 

Pentru implementarea acestor principii Comisia Europeană a redefinit programele şi 
instrumentele ce vor fi utilizate în cadrul viitoarei MFF.  

Astfel: 

- rezultatele vor fi evaluate funcţie de contribuţia la îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020; 

- vor fi introduse condiţionalităţi în cadrul instrumentelor şi programelor, pentru a 
încuraja SM să atingă obiectivele şi rezultatele scontate; 

- asigurarea complementarităţii între finanţarea de la BUE şi finanţarea privată, inclusiv 
prin utilizarea garanţiilor de la BUE pentru proiecte de investiţii. 

Negocierile privind viitorul cadru financiar multianual se derulează la nivelul 
Consiliului în cadrul grupului Prietenii Preşedinţiei, Coreper II şi Consiliul Afaceri 
Generale. Aspectele sectoriale se negociază în cadrul formaţiunilor sectoriale ale 
Consiliului, cu precizarea că aspectele ce privesc nivelul alocărilor nu se discută la acest 
nivel. 

Negocierile reprezintă una din priorităţile preşedinţiei daneze a Consiliului UE (semestrul 
I 2012), obiectivul acesteia constând în avansarea cât de mult posibil în vederea unei 
discuţii substanţiale la Consiliul European de vară 2012, pe baza unui pachet de 
negociere (‘negotiating box”). În acest context, subiectul va figura frecvent pe agenda 
reuniunilor COREPER II (la fiecare două săptămâni), precum şi pe agenda Consiliului 
Afaceri Generale (în 4 luni din cele 6 ale PRES). În acelaşi timp, viitoarea preşedinţie a 
anunţat intenţia de a organiza o conferinţă la nivel înalt, în prima parte a semestrului I 
2012, pe modelul abordat de PRES PL. Se are în vedere finalizarea negocierilor, inclusiv 
cu PE, până la sfârşitul anului 2012.  
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Propunerea Comisiei Europene privind cadrul financiar multi-anual post 2014 

 

Credite de angajament 2014-2020 

 2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 2018 2019 2020 Total 

2014-2020 

1. Creştere inteligentă şi inclusivă 64.696 66.580 68.133 69.956 71.596 73.768 76.179 490.908 

            - din care coeziune economică, socială şi 
teritorială 

50.468 51.543 52.542 53.609 54.798 55.955 57.105 376.020 

         

2. Creştere sustenabilă 57.386 56.527 55.702 54.861 53.837 52.829 51.784 382.927 

           - din care cheltuieli legate de piaţă şi plăţi 
directe 

42.244 41.623 41.029 40.020 39.618 38.831 38.060 281.825 

3. Securitate şi cetăţenie 2.532 2.571 2.609 2.648 2.687 2.726 2.763 18.535 

4. UE ca actor global 9400 9645 9845 9960 10150 10380 10620 70.000 

5. Administraţie 8.542 8.679 8.796 8.943 9.073 9.225 9.371 62.629 

          - din care cheltuieli administrative ale instituţiilor 6.967 7.039 7.108 7.191 7.288 7.385 7.485 50.464 

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT 142.556 144.002 145.085 146.386 147.344 148.928 150.718 1.025.000 

                                                 ca procent din VNB 1,08% 1,07% 1,06% 1,06% 1,05% 1,04% 1,03% 1,05% 

TOTAL CREDITE DE PLĂŢI 133.851 141.278 135.516 138.396 142.247 142.916 137.994 972.198 

                                                 ca procent din VNB 1,01% 1,05% 0,99% 1,00% 1,01% 1,00% 0,94% 1,00% 

Sursa: Comunicarea Comisiei Europene (COM(2011)500) 


