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SINTEZĂ 

Context 

De la intrarea în vigoare a perspectivelor financiare 2007-2013 cu un deceniu în urmă, bugetul UE a 

suferit schimbări notabile. În 2009 a intrat în vigoare Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), convenit la Lisabona. El a modificat semnificativ raportul de forțe între instituțiile Uniunii 

Europene în ce privește resursele proprii (veniturile bugetare), cadrul financiar multianual (CFM), care 

a înlocuit perspectivele financiare și care prevede programe de cheltuieli pe termen mediu, precum și 

bugetul anual care este convenit în limitele respective. Izbucnirea crizei financiare mondiale în 2008, 

urmată de criza care a afectat în mod special zona euro, a dus la o politică de austeritate în statele 

membre ale UE, punând, totodată, presiune asupra bugetului UE. 

Această notă de informare descrie pe scurt aceste evoluții. Prima parte reprezintă o relatare despre 

structura bugetului și cheltuielile bugetare. În a doua parte, se explică modificările care s-au produs o 

dată cu TFUE. Nota de informare se încheie cu un rezumat al efectelor pe care l-au avut asupra 

bugetului politicile de austeritate și crearea de instrumente de stabilizare economică în zona euro. 

 

1. STRUCTURA BUGETULUI ȘI CHELTUIELILE BUGETARE 

Cheltuielile Uniunii Europene (UE) se sprijină pe trei piloni: i) resurse proprii: ii) CFM; și iii) bugetul anual. 

1.1. RESURSE PROPRII ȘI CORECȚII 

Veniturile sau resursele proprii ale bugetului UE sunt reglementate de articolul 311 din TFUE, care 

prevede că deciziile referitoare la venituri se iau în Consiliu cu unanimitate de voturi, după consultarea 

Parlamentului European și ratificarea în fiecare stat membru, în general de parlamentul național. 

Actuala decizie privind resursele proprii a fost adoptată în 2014 și a intrat în vigoare în 2016, cu efect 

retroactiv de la 1 ianuarie 2014. Ea prevede ca resursele să atingă un maxim de 1,2 % din venitul 

național brut (VNB) al UE, deși în practică se situează în jur de 1,0 % din VNB. Finanțarea provine mai 

întâi din tarifele externe ale UE și din coeficientul de 0,3 % din totalul încasărilor din taxa pe valoarea 

adăugată (TVA) din fiecare stat membru. La aceasta se adaugă, de asemenea, o sumă mică provenind 

din cotizațiile pentru zahăr. În practică, aceste surse reprezintă maximum 25 % din fondurile necesare 

anuale ale UE (sau 0,25 % din VNB), cu toate că procentul poate varia de la an la an. Restul provine din 

transferuri bazate pe VNB-ul fiecărui stat membru pentru a atinge nivelul actual al plăților de 0,95 % 

din VNB stabilit în CFM 2014-2020. 
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Ca să luăm drept exemplu exercițiul financiar 2015, valoarea fondurilor acumulate prin resurse proprii 

a fost de 146 de miliarde EUR, în timp ce valoarea cheltuielilor (plăti) a fost de 145 de miliarde EUR, ceea 

ce a adus un mic excedent. 

Cu toate acestea, există o serie de corecții (reduceri), prin care se reduce contribuția din VNB sau TVA a 

unora dintre statele membre prospere: 

i) Corecția acordată Regatului Unit (UK) se ridică la 66 % din contribuția netă a Regatului Unit 

(contribuția UK minus valoarea cheltuielilor UE în UK). În practică, această valoare este mai 

mică, din moment ce cuantumul tarifelor vamale și al cotizațiilor pentru zahăr sunt excluse 

din calcul, la fel ca și procentul de cheltuieli făcute de UE în afara UE la rubrica bugetară 4 

(Europa globală) și toate cheltuielile neagricole ale UE în cele 13 state membre care au 

aderat la UE începând din 2004. Corecția în favoarea Regatului Unit este finanțată de toate 

celelalte state membre proporțional cu contribuția lor la baza de calcul a TVA din UE; 

ii) „Corecția la corecție”: este o reducere de 75 % aplicată contribuțiilor pe care le-ar fi făcut 

Germania, Țările de Jos, Austria și Suedia pentru a compensa corecția în favoarea Regatului 

Unit; 

iii) Corecțiile forfetare anuale aplicate din 2014 până în 2020 pentru Țările de Jos (695 de 

milioane EUR), Suedia (185 de milioane EUR) și Danemarca (130 de milioane EUR); 

iv) Cota din TVA plătită de Germania, Țările de Jos și Suedia este redusă la jumătate, de la 

0.30 % la 0,15 %. În același timp, cota de 0,30 % este redusă pentru statele membre în care 

cheltuielile de consum depășesc valoarea de 50 % din VNB. 

Combinarea celor patru tipuri de corecții cresc tendința tuturor statelor membre de a trata bugetul UE 

ca pe niște calcule de solduri nete: maximizarea cheltuielilor sau a corecțiilor, în schimbul oricărei 

contribuții, indiferent de sumă. Revizuirea principiului soldului net se află în centrul recomandărilor 

formulate în raportul Grupului la nivel înalt privind resursele proprii (Monti et al. 2017). Noile resurse 

proprii care ar putea reduce volumul transferurilor procentuale din VNB și reduce cererile de corecții 

pot fi posibile dacă se demonstrează că cheltuielile UE au o valoare adăugată datorită efectelor de 

multiplicare, transfrontaliere sau de prag sau datorită economiilor de scară pe care le oferă față de 

cheltuielile naționale. 

1.2. ANGAJAMENTE ȘI PLĂȚI 

Cheltuielile UE sunt împărțite în angajamente și plăți. Diferența dintre angajamente și plăți este 

cunoscută sub denumirea de RAL (reste à liquider). Angajamentele sunt concepute ca fiind limita 

superioară la care UE se angajează în programe de cheltuieli, un fel de monedă virtuală. O parte din 

plăți se eliberează la începutul unui proiect, de obicei foarte rapid în cazul cheltuielilor din agricultură 

sau administrație, care nu cer cofinanțare. La finalizare, orice sold restant al plăților se eliberează dacă 

beneficiarul a respectat condițiile. Unele plăți onorează angajamente efectuate cu mai mulți ani în urmă 
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și apare adesea o subutilizare a fondurilor dacă beneficiarul nu a executat integral un program 

convenit, mărindu-se astfel angajamentele restante (RAL). 

1.3. CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 

CFM (articolul 312 din TFUE) reglementează partea de cheltuieli din bugetul UE, dar nu este un buget, 

ci mai mult o serie de plafoane sau valori maxime pentru cheltuieli, împărțite pe rubrici în funcție de 

domeniul de politică: 1a. Competitivitate; 1b. Coeziune; 2. Resurse naturale (în principal agricultură); 3. 

Securitate și cetățenie; 4. Europa în lume; 5. Administrație. Fiecare dintre aceste rubrici are plafoane 

multianuale și anuale pentru angajamentele stabilite în CFM. Plafonul pentru plăți se aplică numai la 

totalul cheltuielilor, și nu la fiecare rubrică în parte. 

CFM este propus de Comisia Europeană și decis în unanimitate de Consiliu după ce Parlamentul 

European și-a dat aprobarea. Aceasta îi conferă Parlamentului prerogative efective de a participa la 

propunere împreună cu Comisia. Repartizarea perspectivelor financiare și a succesorului acestora, CFM, 

pe parcursul perioadelor de șapte ani 2007-2013 și 2014-2020, este ilustrată în tabelul 1 de mai jos. 

Tabelul1: Perspectivele financiare 2007-2013 și CFM 2014-2020 

  Perspective 
financiare 
2007-2013 

Propunerea 
Comisiei: 

2014-2020 

Cifre convenite 
2014-2020 

1a. Competitivitate   9 % 15 % 13 % 

1b. Coeziune  36 % 33 % 34 % 

2. Resurse naturale  9 % 10 % 10 % 

Agricultură  34 % 28 % 29 % 

3. Securitate/Justiție  1 % 2 % 2 % 

4. Europa în lume  6 % 7 % 6 % 

5. Administrație  6 % 6 % 6 % 

Angajamente din VNB 1,05 % VNB 1,05 % VNB 1,00 % VNB 

Plăți VNB 1,00 % VNB 1,00 % VNB 0,95 % VNB 

Valoarea plăților 972 mld. EUR 972 mld. EUR 908 mld. EUR 

NOTĂ: Prețurile din 2011 

În 2011, Comisia Europeană, în acord cu politica stabilită de Consiliu, a propus un nou CFM cu o valoare 

egală cu perspectiva financiară anterioară, cu angajamente de 1,05 % și plăți de 1,00 % din VNB. Au fost 

propuse majorări pentru competitivitate la rubrica 1a, de la 9 % din angajamentele de cheltuieli în 

2007-2013 la 15 % pentru perioada de după 2013. Comisia a propus reducerea angajamentelor pentru 
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coeziune de la rubrica 1b de la 36 % la 33 %, precum și a angajamentelor pentru agricultură de la 

rubrica 2 de la 34 % la 28 %. Până la urmă, Consiliul a ajuns la un acord unanim care a redus totalul 

cheltuielilor cu 5 % atât la angajamente, cât și la plăți. În termenii acordului respectiv, suma pentru 

rubrica Competitivitate a fost stabilită la 13 %, adică tot o majorare față de perioada anterioară, dar 

inferioară celei propuse de Comisie. Având în vedere contextul plafoanelor reduse din noul CFM, 

finanțarea pentru plățile directe pentru agricultură și coeziune a fost relativ protejată, suferind o 

reducere procentuală mai mică decât cea propusă de Comisie.  

1.4. BUGETELE ANUALE 

Bugetele anuale ale UE sunt stabilite în limitele plafoanelor din CFM. Sunt decise angajamentele și 

plățile pentru fiecare rubrică bugetară și pentru fiecare linie bugetară în parte. După ce se ajunge la un 

acord cu privire la un buget anual în noiembrie sau decembrie din exercițiul financiar anterior, se pot 

vota bugete rectificative sau suplimentare pentru a completa angajamentele și plățile în cursul anului 

următor. Din combinația dintre bugetele convenite și bugetele rectificative rezultă bugetele finale 

pentru fiecare an. La acest link1 puteți găsi un set complet de cifre, cu angajamente și plăți atât pentru 

bugetele convenite inițial, cât și pentru bugetele finale între 2007 și 2016. De asemenea, cifrele sunt 

comparate cu nivelurile votate de Consiliu, respectiv de Parlament înainte de acord pentru a vedea care 

instituție a avut mai mult succes în impunerea propriilor preferințe. 

Cifrele arată că, pentru exercițiul financiar 2011, Parlamentul European nu și-a fost impune preferințele 

în materie de angajamente și plăți, nici în bugetul convenit inițial, nici în bugetele rectificative. În anii 

următori, a avut mai mult succes cu plățile (dar numai pentru bugetele rectificative și nu pentru 

bugetele convenite inițial), precum și cu toate angajamentele. Acest lucru sugerează că Consiliul a fost 

de acord să acorde fondurile necesare, dar numai puțin câte puțin, prin bugete rectificative mai puțin 

vizibile. În 2013, Consiliul a satisfăcut cererile de plăți ale Parlamentului pentru a obține acordul 

Parlamentului cu privire la noul CFM, care a redus cu 5 % cheltuielile pe termen mai lung. În bugetul 

anual pe 2014, cheltuielile au fost reduse, reflectând noul CFM.   

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf
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2. MODIFICĂRILE PROCEDURII BUGETARE ADUSE DE TRATATUL DE LA 
LISABONA 

Tabelul 2 de mai jos ilustrează schimbările în raportul de forțe aduse de Tratatul de la Lisabona în ce 

privește resursele proprii, CFM și bugetul anual. 

Tabelul2: Statu-quo înainte și după Tratatul de la Lisabona 

Statu-quo înainte de Tratatul de la Lisabona Tratatul de la Lisabona 

RESURSE PROPRII (articolul 269 din TCE) RESURSE PROPRII (articolul 311 din TFUE) 

Comisia propune  
PE e consultat 
Consiliul hotărăște cu unanimitate de voturi 
Ratificarea parlamentelor naționale 

PE e consultat 
Consiliul hotărăște cu unanimitate de voturi 
Ratificarea parlamentelor naționale 

 
Executarea: Vot cu majoritate calificată în Consiliul și 
aprobarea PE 

PERSPECTIVE FINANCIARE 
(Acordul din 1988) 

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 
(Articolul 312 din TFUE) 

Comisia propune Comisia propune 

  PE își dă aprobarea înainte ca Consiliul să hotărască 

Consiliul hotărăște cu unanimitate de voturi Consiliul hotărăște cu unanimitate de voturi 

PE aprobă sau respinge PE aprobă sau respinge 

Ratificarea parlamentelor naționale Fără ratificare națională 

PUNCT DE INVERSIUNE PUNCT DE INVERSIUNE 

Preluarea cifrelor din exercițiul precedent 
Preluarea cifrelor din exercițiul precedent, pe 
perioada nedeterminată 

Comisia, votul cu majoritate calificată în Consiliu sau 
PE pot bloca preluarea cifrelor din exercițiul 
precedent, ceea ce generează un punct dublu de 
inversiune și revenirea la instabilitatea de dinainte 
de 1988, precum și la întocmirea exclusiv de bugete 
anuale.   
RATA MAXIMĂ DE MAJORARE 
[articolul 272 alineatul (9) din TCE] 

RATA MAXIMĂ DE MAJORARE 
[eliminarea articolului 272 alineatul (9) din TCE] 

Votul cu majoritate calificată în Consiliu pentru 
majorarea cheltuielilor peste plafon până la rata 
maximă 

Plafonul maxim se poate depăși numai cu 
unanimitate de voturi în Consiliu. 

Dacă majorarea propusă de Consiliu este de cel puțin 
50 % din rata maximă, PE poate, cu majoritate 
absolută, să o mărească până la rata maximă.   
Prin majoritate calificată în Consiliu + majoritate de 
3/5 în PE se poate depăși rata maximă   
BUGETUL ANUAL (articolul 272 din Tratatul CE) BUGETUL ANUAL (articolul 314 din TFUE) 

Prima lectură: VMC în Consiliu Prima lectură: VMC în Consiliu 

majoritate simplă în PE + minoritate de blocare în 
Consiliu pentru a reduce cheltuielile obligatorii 

majoritate absolută în PE + VMC în Consiliu pentru 
modificare 

majoritate simplă în PE + VMC în Consiliu pentru a 
mări cheltuielile obligatorii 

minoritate de blocare în Consiliu pentru respingere 

majoritate absolută în PE + VMC în Consiliu sau 
majoritate de 3/5 în PE pentru a modifica cheltuielile 
neobligatorii 

  

majoritate de 2/3 în PE pentru respingere majoritate simplă în PE pentru respingere 

PUNCT DE INVERSIUNE (articolul 273 din Tratatul CE) PUNCT DE INVERSIUNE (articolul 315 din TFUE) 
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VMC în Consiliu stabilește doisprezecimi provizorii 
pentru cheltuielile obligatorii 

Votul cu majoritate calificată în Consiliu propune 
toate doisprezecimile provizorii 

Votul cu majoritate calificată în Consiliu propune 
doisprezecimile provizorii pentru cheltuielile 
neobligatorii  
PE cu majoritate de 3/5 poate mări sau reduce 
doisprezecimile provizorii pentru cheltuielile 
neobligatorii 

PE cu majoritate absolută poate doar îngheța 
doisprezecimile provizorii 

 

Sursa: Benedetto (2013: 353) 
Legendă: CE = Tratatul Comunităților Europene PE = Parlamentul European; VMC = vot cu majoritate calificată; TFUE = 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

2.1. RESURSELE PROPRII 

Înainte și după Tratatul de la Lisabona, resursele proprii puteau fi modificate sau nou introduse printr-

un acord unanim în Consiliu și ratificarea sa în fiecare stat membru. Parlamentul European continuă să 

fie consultat. 

Articolul 311 din TFUE transferă puterea de propunere de la Comisie la Consiliu. Pentru a introduce noi 

resurse proprii, este necesar, în prezent, un vot cu majoritate calificată în Consiliu, iar Parlamentul 

European își poate exercita prerogativa de aprobare sau de respingere. Competența de executare nu 

este foarte semnificativă; ea se limitează la chestiuni administrative și permite introducerea mai rapidă 

a noilor resurse proprii (dacă și atunci când acest lucru este convenit). 

Deciziile privind reducerile sau corecțiile fac parte din decizia privind resursele proprii. 

2.2. CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 

CFM înlocuiește perspectivele financiare și se adoptă pentru o perioadă de „cel puțin cinci ani” [articolul 

312 alineatul (1) din TFUE]. Fiind un cadru înscris în tratate, CFM este mai puțin flexibil decât 

perspectivele financiare care erau reglementate printr-un acord interinstituțional. 

Perspectivele financiare erau convenite de Comisie, de Consiliu hotărând în unanimitate și cu avizul 

conform al Parlamentului European, fiind apoi ratificate de fiecare stat membru. În cazul în care nu se 

ajungea la un acord privind o perspectivă financiară la expirarea acordului anterior, cifrele pentru 

cheltuieli puteau fi preluate în exercițiul următor, deși oricare dintre cele trei instituții ale UE putea 

alege să oprească această procedură și să impună revenirea exclusiv la întocmirea anuală a bugetului, 

care exista înainte ca prima perspectivă financiară să fi fost convenită în 1988.  

CFM este propus de Comisie, iar Consiliul hotărăște în unanimitate, după ce obține aprobarea 

Parlamentului European [articolul 312 alineatul (2) din TFUE]. Aceasta înseamnă că Parlamentul are 

competența de a propune CFM împreună cu Comisia. Ratificarea la nivel național a acordului nu mai 

este necesară. În plus, clauza pasarelă permite Consiliului European să ceară ca deciziile Consiliului 

privind CFM să nu fie luate cu unanimitate, ci prin vot cu majoritate calificată. În cazul în care nu se 

ajunge la un acord privind un nou CFM la expirarea celui anterior, cifrele aferente cheltuielilor din 
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ultimul an sunt preluate, la fel ca și în cazul perspectivelor financiare. Cele trei instituții ale UE nu mai 

au dreptul de a rezilia acordul și de a reveni doar la întocmirea bugetului anual, drept pe care îl aveau 

înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Acest lucru creează o tendință puternică spre 

statu-quo, deoarece lipsa unui acord va însemna continuitate, chiar dacă programele legislative de 

cheltuieli au expirat. 
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Figura 1: Rata maximă de majorare, vechiul tratat articolul 272 alineatul (9), abrogat în 2009 prin Tratatul de la Lisabona 
 
Comisia       Dacă rata efectivă de majorare adoptată de ... atunci PE, cu majoritate absolută (376 de deputați) 
calculează rata maximă   Consiliu pentru cheltuielile neobligatorii  poate majora cheltuielile neobligatorii cu 
de majorare     depășește 50 % din rata maximă... echivalentul a 50 % din rata maximă 
pe baza: 1. tendinței PNB 
din UE; 2. variației medii  
anuale  
a bugetelor naționale; 3. tendinței inflației 
 
 
sau 
 
 
Comisia      Consiliul aprobă prin VMC   PE aprobă cu majoritate de 3/5  
Consiliul, dar și 
PE convin asupra majorării 
peste rata maximă  
 
Sursa: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. BUGETUL ANUAL  

Bugetul anual al UE este convenit în limita plafoanelor din perspectivele financiare și ale CFM înainte, 

respectiv după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 

Înainte de Tratatul de la Lisabona, cheltuielile erau considerate fie obligatorii (agricultura și unele 

aspecte ale politicii globale), dată fiind obligația contractuală de a plăti, fie neobligatorii (majoritatea 

din restul bugetului). În cadrul bugetului se aplicau diferite proceduri decizionale, în funcție de 

caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al cheltuielilor. În timp, cheltuielile neobligatorii au crescut de 

la un procent foarte scăzut din buget în anii 1970 la cea mai mare parte a bugetului în anii 2000, 

crescând influența Parlamentului European, care putea domina deciziile privind partea de cheltuieli 

neobligatoriii. 

Înainte de Tratatul de la Lisabona, Parlamentul European putea aduce amendamente pentru a reduce 

sau a transfera cheltuielile obligatorii cu majoritate simplă, amendamente care puteau fi blocate doar 

cu majoritate calificată în Consiliu (Benedetto și Høyland 2007). De la intrarea în vigoare a Tratatului de 

la Lisabona, Consiliul adoptă sau modifică bugetul propus cu majoritate calificată [articolul 314 

alineatul (3)]. Parlamentul European poate aduce amendamente numai cu majoritate absolută 

[articolul 314 alineatul (4)] în lectură unică; în caz contrar, bugetul este adoptat.  

În vechea procedură, Consiliul și Parlamentul puteau impune decizii unul împotriva voinței celuilalt în 

ceea ce privește cheltuielile obligatorii și neobligatorii. De asemenea, Parlamentul avea posibilitatea de 

a respinge întregul buget cu o majoritate de două treimi. 

Noul articol 314 înlocuiește aceste caracteristici printr-o procedură care prevede acordul reciproc 

pentru toate aspectele, opțiunea implicită fiind respingerea reciprocă într-un comitet de conciliere 

compus din reprezentanți ai statelor membre și ai Parlamentului European, în cazul în care niciuna 

dintre părți nu a fost de acord. Acordul poate fi blocat fie în Consiliu de o minoritate de guverne care 

împiedică o majoritate calificată, fie cu o majoritate simplă a membrilor Parlamentului European în 

comitetul de conciliere. Amendamentele sunt adoptate mai greu, în timp ce respingerea întregului 

buget este foarte plauzibilă în caz de dezacord. Având în vedere aceste reguli, este mai puțin probabil 

ca statu-quo-ul bugetar în ceea ce privește sumele cheltuite să se schimbe.  

Mai există o subtilitate. Etapele finale ale noii proceduri pot părea puțin probabile, dar tocmai aici este 

importanța lor pentru reducerea puterii unui Parlament European care poate fi în favoarea reformei și 

pentru creșterea puterii de negociere a unei minorități de guverne care poate bloca majoritatea în 

Consiliu. Odată ce comitetul de conciliere ajunge la un acord, Parlamentul și Consiliul au opțiunea de a 

aproba sau de a respinge textul în ședințele finale. În cazul în care Consiliul aprobă textul, acesta poate 

fi în continuare respins cu majoritate absolută în Parlament [articolul 314 alineatul (7) litera (c)]. În cazul 

în care Consiliul respinge textul, dar Parlamentul îl aprobă, nu numai că textul comun trece, dar 

Parlamentul European obține dreptul de a reinstitui toate amendamentele sale inițiale cu o majoritate 
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de trei cincimi [articolul 314 alineatul (7) litera (d)]. „Când poate Consiliul să ajungă la o majoritate 

calificată pentru a respinge un text pe care o majoritate calificată tocmai l-a convenit la conciliere? De 

ce această majoritate calificată din Consiliu ar prefera vreodată amendamentele reinstituite de PE, pe 

care le-a respins anterior, în detrimentul rezultatelor comitetului de conciliere, care au fost deja 

acceptate de o majoritate calificată în Consiliu?” (Benedetto și Høyland 2007: 585-6). Consiliul nu va 

respinge niciodată un text convenit cu titlu provizoriu de către delegația sa la comitetul de conciliere. 

În cadrul concilierii, statele membre vor fi negociatori mult mai inflexibili decât deputații. Delegația 

parlamentară poate încheia un acord provizoriu cu Consiliul, știind că plenul Parlamentului va avea în 

continuare competența de a respinge acest acord. Cu toate acestea, puterea aparent extremă a 

Parlamentului de a reinstitui toate amendamentele sale inițiale, în cazul în care Consiliul își schimbă 

poziția, nu se va materializa niciodată, deoarece această regulă va constrânge Consiliul ca, la conciliere, 

să încheie un acord care răspunde cerințelor unei majorități calificate a guvernelor. Lucrurile se 

întâmplă fie așa, fie o minoritate de blocare în cadrul Consiliului va face uz de puterea sa pentru a 

respinge bugetul, pur și simplu neîncheind un acord în timpul procesului de conciliere, ceea ce s-a și 

întâmplat în noiembrie 2010 cu privire la bugetul anual pe 2011 (Benedetto 2013: 358-9). 

Ce se întâmplă în cazul în care nu se convine asupra unui buget anual până la începutul noului exercițiu 

financiar, așa cum s-a întâmplat în anii 1980? Până la aprobarea unui buget anual, Consiliul și 

Parlamentul pot conveni lunar să cheltuiască cel mult o doisprezecime din sumele aferente anului 

anterior (articolele 273 din TCE și 315 din TFUE), cunoscute sub denumirea de doisprezecimi provizorii. 

În temeiul vechiului tratat, Consiliul stabilea sumele în fiecare lună, iar Parlamentul putea să majoreze 

sau să reducă sumele neobligatorii numai în limitele plafonului stabilit în pachetul bugetar multianual. 

Acest lucru permitea Parlamentului să blocheze bugetul, dar să asigure, lunar, finanțare pentru 

propriile sale priorități în cadrul cheltuielilor neobligatorii. Prin Tratatul de la Lisabona, această 

competență a Parlamentului s-a redus doar la a putea bloca majorările sau la a vota reducerile, dar s-a 

extins la toate domeniile de cheltuieli. Parlamentul câștigă mai multă putere de a reduce sumele, dar 

își pierde orice putere de a le majora (Benedetto 2013: 360). 

Fostul articol 272 alineatul (9) din Tratatul CE a permis ca plafoanele pentru cheltuielile neobligatorii să 

fie depășite dacă acest lucru este aprobat de PE cu o majoritate de trei cincimi, împreună cu o 

majoritate calificată în Consiliu. Tratatul de la Lisabona elimină vechiul articol 272 alineatul (9), ceea ce 

înseamnă că depășirea plafoanelor este posibilă numai cu acordul în unanimitate al Consiliului. 

Rezultatul este că, deși cheltuielile nu pot fi reduse, ele sunt mai mici decât ar fi într-un alt sistem. 

Parlamentul, care preferă în general mai multe cheltuieli, își pierde puterea de a impune amendamente 

la cheltuielile care erau considerate neobligatorii. Parlamentul își pierde și motivația de a respinge 

bugetul, întrucât competențele sale privind doisprezecimile provizorii (articolul 315 din TFUE) sunt 

limitate la înghețări sau la reduceri ale sumelor. În același timp, Consiliul poate fi motivat să blocheze 

bugetul, deoarece noul articol 315 îi permite să se asigure că cheltuielile sunt înghețate. Paragraful de 

mai sus a arătat, de asemenea, că orice stat membru poate bloca o creștere a cheltuielilor peste 

plafoanele din CFM. 
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2.4. PUNCTELE DE INVERSIUNE 

Conceptul de punct de inversiune este similar cu cel de statu-quo, dar, în domeniul științelor sociale 

este ceea ce se întâmplă atunci când statu-quo-ul nu este consecința neluării unei decizii. Bugetele 

anuale care nu se continuă automat și care fac obiectul unor modificări unilaterale sunt exemple bune 

de puncte de inversiune în acțiune. 

Discuția de mai sus referitoare la rezultatele negocierilor bugetare anuale care sunt mai inflexibile și 

mai susceptibile de a duce la scăderea cheltuielilor poate fi ilustrată prin cele două figuri de mai jos, 

care compară rezultatele posibile ale negocierilor pentru bugetul anual al UE înainte și după Tratatul 

de la Lisabona. Instituția care se află cel mai departe de statu-quo sau de punctul de inversiune pierde. 

Punctul de inversiune ar putea fi statu-quo-ul în cazul în care lipsa unui acord privind bugetul are ca 

rezultat preluarea cifrelor din bugetul anterior. În cazul în care se îndepărtează de punctul de 

inversiune, Parlamentul European va pierde confruntările bugetare anuale.  

Aceste rezultate ipotetice presupun că Comisia Europeană, Parlamentul și statele membre favorabile 

cheltuielilor doresc mai multe cheltuieli, Germania, care este pivotul Consiliului pentru un vot cu 

majoritate calificată, dorește mai puține cheltuieli, iar statele membre mai radicale din grupul 

Noordwijk - Friends of Better Spending (susținătoare ale eficientizării cheltuielilor), doresc și mai puține 

cheltuieli. Fiind constrâns de plafoanele CFM, Parlamentul poate doar stabili cheltuieli neobligatorii la 

un nivel inferior față de cel pe are l-ar fi preferat, dar mai mare decât nivelul dorit de Consiliu. Acesta 

este punctul de inversiune pentru cheltuielile neobligatorii în cadrul vechii proceduri (figura 2). 

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, ar putea stabili cheltuieli obligatorii și ar putea majora 

plafoanele pentru cheltuielile neobligatorii. Ambele situații au potențialul de a duce la majorarea 

cheltuielilor în comparație cu statu-quo-ul. 

Figura 2: Apropierea față de punctul de inversiune în materie de buget - cine câștiga înainte de 
Tratatul de la Lisabona? 
 

                        PI: CO 
                          PI: plafon              PI: CNO 
 
Mai puține           Mai multe 
cheltuieli          cheltuieli 
  Noordwijk SQ          VMC        Autori cheltuieli    Comisia 
    Grupul    Pivot           & PE   
 
Sursa: Benedetto (2017) 
Legendă: SQ: statu-quo, PI: punct de inversiune, CO: cheltuieli obligatorii, CNO: cheltuieli neobligatorii, VMC: vot cu 

majoritate calificată, PE: Parlamentul European 

 
În conformitate cu Tratatul de la Lisabona (figura 3), recurgerea la punctul de inversiune devine mai 

probabilă. Ulterior, Consiliul stabilește cheltuielile cu o majoritate calificată, singura opțiune a 

Parlamentului fiind înghețarea cheltuielilor și nu creșterea acestora, iar pentru majorarea plafoanelor 

de cheltuieli este necesară unanimitatea în Consiliu. Aceste rezultate deplasează punctul de inversiune 
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pentru toate cheltuielile către poziția ideală a pivotului pentru majoritatea calificată în Consiliul, statul 

membru care decide dacă majoritatea calificată se întrunește sau dacă decizia este blocată. Totodată, 

Grupul Noordwijk cu atitudine sceptică față de majorarea bugetului câștigă o posibilitate de veto față 

de majorarea plafonului de cheltuieli, ceea ce înseamnă că punctul de inversiune a plafonului este 

statu-quo-ul (Benedetto 2017). 

Figura 3: Apropierea față de punctul de inversiune în materie de buget - cine câștigă după Tratatul de 
la Lisabona? 
                 

                   PI: plafon          PI: cheltuieli           
 
Mai puține           Mai multe 
cheltuieli          cheltuieli 
  Noordwijk SQ  VMC               Autori cheltuieli Comisia   
     Grupul    Pivot                     & PE  
 
Sursa: Benedetto (2017) 
Legendă: SQ: statu-quo, PI: punct de inversiune, VMC: vot cu majoritate calificată, PE: Parlamentul European 

Deși recurgerea la punctul de inversiune este mai probabilă în conformitate cu normele de la Lisabona, 

nu este sigur că acest lucru se întâmplă, deoarece Parlamentul și Consiliul pot ajunge la un acord. Este 

probabil ca amenințarea credibilă a inversiunii bugetare să determine unele instituții să aibă o poziție 

mai puternică față de celelalte pe parcursul procedurii anuale. În cursul exercițiilor financiare 2007-

2010, ale căror bugete au fost stabilite în conformitate cu normele anterioare, diferența medie dintre 

plățile preferate votate de Consiliu și respectiv de Parlament în primă lectură a fost cu puțin peste 6 % 
2. Începând din 2011, această diferență medie a scăzut la 3 %, fiind și o perioadă în care politicile 

bugetare au fost mai puțin consensuale. Acesta sugerează că comportamentul deputaților în materie 

de vot s-a adaptat la noua situație. 

3. CRIZA DIN ZONA EURO 

Începutul crizei din zona euro a coincis cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Deși unele 

interese din UE au sprijinit majorări ale bugetului ca instrument de stimulare fiscală, alte interese au reușit 

să mențină nivelul cheltuielilor în concordanță cu practica de austeritate care s-a instaurat în bugetele 

naționale. Grupul țărilor Noordwijk, susținătoare ale eficientizării cheltuielilor, s-au referit la austeritatea 

în perioade de criză în cererea lor de a adopta cheltuieli mai mici în bugetele UE pe 2011 și 2012, în special, 

și în bugetele pe 2012 și 2013, în timpul negocierilor pentru CFM 2014-2020, în care cheltuielile au fost 

reduse cu 5 % în comparație cu perioada anterioară. Deși austeritatea a făcut parte din discurs, nu ar fi 

fost posibilă adoptarea bugetelor pe 2011 și 2012 la niveluri semnificativ mai mici decât cele dorite de 

Comisie și de Parlament fără modificarea normelor prin Tratatul de la Lisabona, discutate în paragrafele 

de mai sus. Ar trebui remarcat faptul că, în ceea ce privește bugetele anuale, a avut loc o reducere doar 

pentru exercițiul 2014, în baza noului CFM cu sume mai reduse. În 2011 și 2012, bugetele au fost majorate 

cu sume foarte mici, în timp ce bugetul final pentru 2013 a fost majorat cu sume mai importante, cu 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
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scopul de a garanta că Parlamentul aprobă noul CFM cu sume mai mici. Bugetul pentru 2014, aprobat în 

același timp cu CFM și, din acest motiv, mai redus, a fost și el totuși mai ridicat decât ceea ce a dorit 

Consiliul, tot ca un preț plătit pentru a obține acordul Parlamentului pentru CFM. 

Presiunea asupra cheltuielilor naționale a fost foarte mare, iar politicienii de la nivel național cu viziuni pe 

termen mai scurt au fost mai puțin înclinați să considere bugetul UE ca o investiție care oferă valoare 

adăugată în comparație cu prioritățile naționale concurente. După cum reiese din raportul Grupului la 

nivel înalt privind resursele proprii3 (Monti et al. 2017), transferurile de resurse proprii spre UE sunt adesea 

înregistrate în conturile naționale sub formă de cheltuieli. Presiunea suplimentară asupra bazei VNB ar fi 

fost resimțită și din cauza recesiunii și a reducerii VNB la nivel național.   

Pe parcursul acestor ani, miniștrii de finanțe au fost preocupați de obligațiile față de Mecanismul 

european de stabilitate financiară, în valoare de 60 de miliarde EUR, sumă cu puțin sub jumătate din 

valoarea unui buget anual, dar garantată integral de bugetul UE. Acesta a fost primul fond de salvare 

aprobat în 2010. Fondurile au fost obținute de pe piețele financiare și furnizate sub formă de credite către 

Portugalia și Irlanda până în 2013. În caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată, bugetul UE ar fi fost 

răspunzător față de creditori. Nu s-au acordat împrumuturi noi începând din 2013, cu excepția unui 

împrumut pe o lună furnizat Greciei în 2015, care a fost rambursat integral. Fondul continuă să existe până 

la rambursarea sumelor de către Portugalia și Irlanda. 

Miniștrii de finanțe convin asupra bugetului UE, dar sunt expuși și la alte sarcini financiare. Până în 2013, 

trezoreriile naționale din zona euro au garantat împrumuturi de până la 440 de miliarde EUR pentru 

membrii din zona euro care se află în dificultate, prin intermediul Fondului european de stabilitate 

financiară. Începând din 2013, mecanismul continuă să existe pentru a colecta rambursări la scadență. 

Începând din 2013, Mecanismul european de stabilitate a înlocuit mecanismul anterior și există și pentru 

a asista statele și instituțiile financiare din zona euro aflate în dificultate. Ca și instrumentele precedente, 

acesta obține fonduri de pe piețele financiare, dar la un nivel de peste 700 de miliarde EUR, fiind, de 

asemenea, garantat de trezoreriile naționale din zona euro. Întrucât transferurile bazate pe VNB pentru 

crearea resurselor proprii sunt cel mai adesea considerate cheltuieli la nivel național, expunerea 

trezoreriilor din zona euro la obligații sau situații de neîndeplinire a obligațiilor în zona euro continuă să 

aibă un efect negativ indirect asupra comportamentului membrilor Consiliului în deciderea bugetului UE. 

 

  

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf


Departamentul tematic D: Afaceri bugetare 
_______________________________________________________________________________________ 

 18 

REFERINȚE 
 

• Benedetto, G. (2013) ‘The EU Budget after Lisbon: Rigidity and Reduced Spending?’ Journal of 
Public Policy 33(3): 345-369. DOI: 10.1017/S0143814X13000172 

• Benedetto, G. (2017) ‘Power, money and reversion points: The European Union’s annual 
budgets since 2010’, Journal of European Public Policy. DOI: 10.1080/13501763.2016.1154589 

• Benedetto, G. and Høyland, B. (2007) ‘The Reform of the EU Annual Budgetary Procedure: 
Existing Rules, the Convention Proposal and the Intergovermental Conference, 2002-2004’, 
Journal of Common Market Studies 45(3): 565-587. DOI: 10.1111/j.1468-5965.2007.00727.x 

• Monti, M., Dăianu, D., Fuest, C., Georgieva, K., Kalfin, I., Lamassoure, A., Moscovici, P., Šimonytė, 
I., Timmermans, F. and Verhofstadt, G. (2017) Future Financing of the EU: Final report and 
recommendations of the High Level Group on Own Resources, Brussels: European Commission. 

 
 

http://dx.doi.org/10.1017/S0143814X13000172
http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2016.1154589
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00727.x








 
 
 

 
De la intrarea în vigoare a perspectivelor financiare 2007-2013 cu un deceniu în 
urmă, bugetul UE a suferit schimbări notabile. În 2009 a intrat în vigoare Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), convenit la Lisabona. Acest tratat 
a modificat considerabil prerogativele instituțiilor Uniunii Europene. Izbucnirea 
crizei financiare mondiale în 2008, urmată de criza care a afectat în mod special 
zona euro, a dus la o politică de austeritate în statele membre ale UE, punând, 
totodată, presiune asupra bugetului UE. Această notă de informare descrie pe 
scurt aceste evoluții. 
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