
Fişe tehnice UE - 2017 1

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL

Până în prezent, au existat cinci cadre financiare multianuale (CFM). Tratatul de la Lisabona a
transformat CFM dintr-un acord interinstituțional într-un act obligatoriu din punct de vedere
juridic. Adoptat pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, un CFM trebuie să asigure evoluția
ordonată a cheltuielilor Uniunii în limita resurselor proprii și stabilește dispoziții pe care
bugetul anual al Uniunii trebuie să le respecte, punând astfel bazele disciplinei financiare.

TEMEI JURIDIC

— articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

— Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020[1];

— Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și
Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune
financiară[2].

CONTEXT

În anii 1980, a apărut un climat conflictual în relațiile dintre instituții, ca urmare a nepotrivirii
crescânde între resurse și cerințe. Conceptul perspectivei financiare multianuale a fost elaborat
ca o încercare de a atenua conflictul respectiv, de a consolida disciplina bugetară și de a
îmbunătăți execuția bugetară printr-o planificare mai bună. Primul acord interinstituțional (AII)
a fost încheiat în 1988. Acesta a inclus perspectiva financiară pentru perioada 1988-1992,
cunoscută și sub numele de Pachetul Delors I, care era menit să furnizeze resursele necesare
pentru execuția bugetară a Actului Unic European. Un nou AII a fost convenit la 29 octombrie
1993, împreună cu perspectiva financiară pentru perioada 1993-1999 (Pachetul Delors II), fapt
care a permis dublarea fondurilor structurale și creșterea plafonului de resurse proprii (1.5.1). Al
treilea AII, privind perspectiva financiară pentru perioada 2000-2006, cunoscut și sub numele
de Agenda 2000, a fost semnat la 6 mai 1999, iar una dintre principalele sale provocări a constat
în asigurarea resurselor necesare pentru finanțarea extinderii (6.3.1). Al patrulea AII, referitor
la perioada 2007-2013, a fost convenit la 17 mai 2006.
Tratatul de la Lisabona a transformat cadrul financiar multianual dintr-un acord interinstituțional
într-un act obligatoriu din punct de vedere juridic. Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE) stipulează că CFM „stabilește valorile plafoanelor anuale ale alocărilor pentru
angajamente pe categorii de cheltuieli și ale plafonului anual de credite pentru plăți” și, de
asemenea, „prevede orice alte dispoziții utile bunei desfășurări a procedurii bugetare anuale”.
Regulamentul privind CFM este însoțit de un AII care include domeniile referitoare la disciplina
bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Al cincilea CFM, cel

[1]JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
[2]JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_6.3.1.pdf
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actual, referitor la perioada 2014-2020, a fost adoptat la 2 decembrie 2013. Actualul CFM a
fost primul adoptat în temeiul noilor dispoziții ale Tratatului de la Lisabona, conform cărora
Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, trebuie să adopte în
unanimitate Regulamentul privind CFM după obținerea aprobării Parlamentului.

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 2014-2020

În propunerea sa modificată din 6 iulie 2012, Comisia a propus, pentru perioada 2014-2020,
majorarea plafonului pentru creditele de angajament la 1 033 de miliarde EUR [1,08 % din
venitul național brut (VNB) al UE] și a celui pentru creditele de plată la 988 de miliarde EUR
(1,03 % din VNB al UE). În contextul climatului economic actual, președinții Comisiei,
Parlamentului și Consiliului au ajuns la un acord politic la 27 iunie 2013 privind un pachet
CFM care a redus plafonul global al creditelor de angajament la 960 de miliarde EUR (1,00 %
din VNB al UE) și cel al creditelor de plată la 908 miliarde EUR (0,95 % din VNB al UE). În
Rezoluția sa din 3 iulie 2013 referitoare la acordul politic privind cadrul financiar multianual
2014-2020, Parlamentul a reamintit că adoptarea Regulamentului privind CFM și a noului AII
a fost legată de adoptarea bugetelor rectificative necesare pentru a furniza credite suplimentare
de plată pentru exercițiul financiar 2013, de un acord politic referitor la temeiurile juridice
ale programelor multianuale relevante, precum și de instituirea unui grup la nivel înalt privind
resursele proprii.
Atunci când aceste condiții au fost îndeplinite, Parlamentul și-a dat aprobarea cu privire la
proiectul de regulament la 19 noiembrie 2013, iar Consiliul a adoptat Regulamentul privind
CFM pentru perioada 2014-2020 (Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului) la 2 decembrie
2013. La 21 aprilie 2015, Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului a fost modificat prin
Regulamentul nr. 2015/623 al Consiliului, care a transferat creditele de angajament neutilizate
în 2014 (peste 21 de miliarde EUR în prețuri curente) în exercițiile următoare (2015, 2016 și
2017), în cadrul subrubricii 1b, al rubricii 2 și al rubricii 3.
Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul privind CFM prevede ca Comisia să efectueze, în
fiecare an, într-o etapă anterioară procedurii bugetare pentru exercițiul n+1, o ajustare tehnică
a CFM în funcție de evoluția VNB al UE și de evoluția prețurilor, comunicând rezultatele
Parlamentului și Consiliului.
La 30 iunie 2016, Comisia a adoptat ajustarea tehnică a CFM pentru 2017 în funcție de evoluția
VNB al UE și ajustarea pachetelor privind politica de coeziune. În urma acestei ajustări tehnice,
volumul total al creditelor de angajament (155 631 de milioane EUR) a ajuns la 1,04 % din
VNB al UE, iar cel al creditelor de plată (142 906 milioane EUR) la 0,95 % din VNB al UE.
VNB pentru 2017 este stabilit la 14 989 356 de milioane EUR în prețuri curente pentru UE-28.

Cadrul financiar multianual (UE-28) ajustat pentru 2017 (milioane EUR, prețuri curente)

CREDITE DE
ANGAJAMENT 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

2014-2020
1. Creștere inteligentă și
favorabilă incluziunii 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Creștere durabilă: Resurse
naturale 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

din care: Cheltuieli de piață și
plăți directe 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Securitate și cetățenie 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. Europa în lume 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
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5. Administrație 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
din care: Cheltuieli
administrative ale instituțiilor 7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Compensări 29 0 0 0 0 0 0 29
TOTAL CREDITE DE
ANGAJAMENT 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

ca procent din VNB 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,03 % 1,04 %
TOTAL CREDITE DE
PLATĂ 135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

ca procent din VNB 1,01 % 1,02 % 0,98 % 0,95 % 0,97 % 0,97 % 0,96 % 0,98 %
Marjă disponibilă 0,22 % 0,21 % 0,25 % 0,28 % 0,26 % 0,26 % 0,27 % 0,25 %
Plafonul resurselor proprii ca
procent din VNB 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 %

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

A. CFM 2014-2020
În iulie 2010, Parlamentul a înființat o comisie specială privind provocările politice și resursele
bugetare pentru o UE durabilă după 2013 (SURE), căreia i s-a solicitat să pregătească un raport
privind următorul CFM înainte de prezentarea propunerii Comisiei. Pe baza raportului SURE,
Parlamentul a adoptat la 8 iunie 2011 o rezoluție intitulată „Investiția în viitor: un nou cadru
financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii”.
Înainte de aprobarea legală a pachetului privind CFM la 19 noiembrie 2013, Parlamentul a dat,
în rezoluția sa din 3 iulie 2013, o confirmare politică a acordului privind CFM 2014-2020 la
care au ajuns președinții Parlamentului, Consiliului și Comisiei, în urma unor negocieri intense,
pe parcursul cărora Parlamentul a reușit să obțină:
— flexibilitate pentru angajamente și plăți la nivelul tuturor rubricilor și pe toți anii pentru a

permite utilizarea tuturor sumelor prevăzute pentru perioada 2014-2020;

— o clauză obligatorie de revizuire care face posibilă reevaluarea nevoilor bugetare pe
parcursul perioadei CFM și ajustarea lor, dacă este necesar, permițând Parlamentului
European nou-ales să își joace rolul, precum și un angajament de reexaminare a duratei
viitoarelor CFM-uri; o înțelegere clară privind o modalitate și un calendar viabil pentru
instituirea unui sistem veritabil de resurse proprii pentru UE;

— o flexibilitate sporită pentru a aborda șomajul în rândul tinerilor și pentru a consolida
activitățile de cercetare fără a reduce resursele pentru alte programe[3];

— o flexibilitate sporită pentru a oferi ajutor în caz de catastrofe majore prin intermediul
Fondului de solidaritate;

— delimitarea fondurilor pentru proiectele de anvergură ITER, Galileo și Copernicus, pentru
a proteja alte programe în cazul depășirii costurilor;

— unitatea și transparența bugetului, asigurând informarea deplină a cetățenilor cu privire la
toate cheltuielile și veniturile care decurg din decizii luate de cetățenii UE sau în numele
lor, precum și un control parlamentar adecvat.

[3]2 543 de milioane EUR (la prețurile din 2011) urmând să fie alocate anticipat (adică cheltuite mai rapid în
2014 și 2015) pentru următoarele programe: Locuri de muncă pentru tineri: 2 143 de milioane EUR; Orizont
2020: 200 de milioane EUR; Erasmus: 150 de milioane EUR; și COSME: 50 de milioane EUR.
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B. Evaluarea/revizuirea CFM 2014-2020 la jumătatea perioadei
O revizuire la jumătatea perioadei a fost una dintre condițiile Parlamentului pentru acceptarea
CFM 2014-2020. La 14 septembrie 2016, Comisia a prezentat o comunicare privind evaluarea
CFM 2014-2020 la jumătatea perioadei, însoțită de o propunere legislativă de revizuire
a Regulamentului privind CFM [Propunere de regulament al Consiliului de modificare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual
pentru perioada 2014-2020], îndemnând Parlamentul și Consiliul să adopte rapid propunerea
respectivă. Comisia pentru bugete (BUDG) din cadrul Parlamentului a fost responsabilă de
pregătirea terenului pentru mandatul de negociere al Parlamentului privind revizuirea CFM și a
început pregătirile cu mult timp înainte. La 29 iunie 2016, Comisia pentru bugete a prezentat un
raport referitor la evaluarea primilor ani de funcționare a CFM, la așteptările privind revizuirea
efectuată de către Comisia Europeană, precum și la elementele principale ale CFM post-2020.
Raportul respectiv a stat la baza adoptării rezoluției Parlamentului din 6 iulie 2016, care include
solicitările Parlamentului privind actualul CFM, precum și observații privind următorul CFM.
La 26 octombrie 2016, Parlamentul a adoptat, cu o largă majoritate, o rezoluție subsecventă
propunerii Comisiei, care a salutat modificările propuse de Comisie privind CFM.
În sfârșit, după negocieri și acordul Consiliului la 7 martie 2017 cu privire la revizuirea
CFM 2014-2020, Parlamentul a adoptat o rezoluție[4] de modificare a Regulamentului privind
CFM la 5 aprilie 2017. Elementul central al acordului îl reprezintă sprijinul suplimentar de
6 miliarde EUR (15 % realocări, 85 % resurse nealocate), făcând obiectul procedurii bugetare
anuale, care va fi pus la dispoziție pentru măsuri legate de migrație (3,9 miliarde EUR), precum
și pentru locuri de muncă și creștere (2,1 miliarde EUR, din care 1,2 miliarde EUR vor consolida
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor). Consolidarea Instrumentului
de flexibilitate și a Rezervei pentru ajutoare de urgență va permite mai multor fonduri să fie
transferate mai ușor între rubricile bugetare și exerciții, pentru ca Uniunea să poată reacționa la
evenimente neprevăzute și la noi priorități.
Procedura legislativă specială pentru adoptarea CFM, prevăzută la articolul 312 din TFUE și
care s-a aplicat, de asemenea, în cazul revizuirii la jumătatea perioadei, cere atât unanimitatea
în Consiliu, cât și aprobarea Parlamentului (care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl
compun). CFM revizuit mai trebuie să fie adoptat oficial de către Consiliu prin vot unanim.
Vera Milićević
05/2017

[4]Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de regulament al
Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual
pentru perioada 2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)) (Procedura legislativă specială –
aprobare)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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