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CHELTUIELILE UE

Cheltuielile bugetare sunt aprobate în comun de Consiliu și Parlament. Bugetul anual
al UE trebuie să respecte plafoanele de cheltuieli prevăzute de cadrul financiar
multianual (CFM) pentru diferite rubrici, mai exact categorii de cheltuieli, precum
cele pentru piața unică, politica de coeziune și resursele naturale. Instrumentele de
flexibilitate garantează faptul că UE poate reacționa în cazul în care apar nevoi de
finanțare neprevăzute. Utilizarea garanțiilor bugetare și a instrumentelor financiare
conferă componentei de cheltuieli a bugetului UE un efect de levier. Pe lângă CFM,
cheltuielile totale ale UE pentru perioada 2021-2027 cuprind și instrumentul temporar
de redresare NextGenerationEU, care va ajuta economia UE să se redreseze în
urma crizei provocate de COVID-19.

TEMEI JURIDIC

— Articolele 310-325 și articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene (TFUE) și articolele 106a, 171-182 și 203 din Tratatul de instituire a
Comunității Europene a Energiei Atomice;

— Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al
Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului
general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE)
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE)
nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE
și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 966/2012[1];

— Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie
2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027
(„Regulamentul privind CFM”)[2];

— Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire
a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în
urma crizei provocate de COVID-19[3];

— Acordul Interinstituțional (AII) din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European,
Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară,
cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind

[1]JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
[2]JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11.
[3]JO L 433 I, 22.12.2020, p. 23.
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noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi
resurse proprii[4].

OBIECTIV

Finanțarea politicilor Uniunii Europene în limitele disciplinei bugetare și în conformitate
cu normele și procedurile aplicabile.

PRINCIPII FUNDAMENTALE

Bugetul Uniunii respectă cele nouă principii bugetare generale ale unității, exactității
bugetare, anualității, echilibrului, unității de cont (euro), universalității, specificității
(fiecare credit se alocă unui anumit tip de cheltuieli), bunei gestiuni financiare și
transparenței, în conformitate cu articolele 6-38 din Regulamentul privind normele
financiare aplicabile bugetului general al UE.
Regula anualității trebuie să fie îmbinată cu necesitatea de a gestiona măsurile
multianuale, din ce în ce mai importante în cadrul bugetului. Prin urmare, bugetul
conține credite diferențiate care constau în:
— credite de angajament, care acoperă costul total pentru exercițiul financiar în curs

al obligațiilor legale contractate pentru activitățile care durează mai mulți ani;

— credite de plată, care acoperă cheltuielile legate de realizarea angajamentelor
contractate în exercițiul financiar în curs sau pe parcursul exercițiilor anterioare.

AII din 16 decembrie 2020 prevede că Comisia trebuie să elaboreze un raport anual
în care să prezinte o imagine de ansamblu a consecințelor financiare și bugetare ale
diferitelor activități ale UE, indiferent dacă acestea sunt finanțate din bugetul UE sau
din afara acestuia. Raportul trebuie să conțină informații cu privire la activele și pasivele
UE, diversele operațiuni de acordare și luare de împrumuturi - inclusiv Mecanismul
european de stabilitate și Fondul european de stabilitate financiară (2.6.8) - precum și
cu privire la eventuale mecanisme viitoare. De asemenea, raportul trebuie să conțină
informații privind cheltuielile din toate programele UE corespunzătoare care contribuie
la realizarea obiectivelor climatice, la stoparea și inversarea declinului biodiversității,
la promovarea egalității dintre femei și bărbați și la realizarea obiectivelor ONU de
dezvoltare durabilă.

STRUCTURA BUGETULUI ÎN FUNCȚIE DE CARACTERISTICILE
CREDITELOR

1. Cheltuieli operaționale/cheltuieli administrative/bugete individuale pe activități
Bugetul general este împărțit în 10 secțiuni, câte una pentru fiecare instituție. În timp
ce secțiunile celorlalte instituții cuprind în principal cheltuieli administrative, secțiunea
referitoare la Comisie (secțiunea III) constă în cheltuieli operaționale pentru acțiunile
și programele de finanțare, precum și în cheltuieli administrative pentru punerea lor

[4]JO L 433 I, 22.12.2020, p. 28.
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în aplicare (asistență tehnică, agenții și resurse umane). În 2022, cuantumul total al
cheltuielilor administrative se ridică la 6,26% din bugetul total de 169,52 miliarde EUR.
Comisia utilizează o nomenclatură bugetară care prezintă resursele pe domenii de
politică și pe programe, aliniind domeniile de programare cu „grupurile de programe”,
ceea ce înlesnește evaluarea costurilor și a eficacității fiecărei politici a UE.
2. Cadrul financiar multianual (CFM) (1.4.3)
Începând cu 1988, cheltuielile Comunității/UE au fost introduse într-un cadru
multianual, care împarte bugetul în rubrici ce corespund principalelor domenii de
politică, stabilind plafoane de cheltuieli care reflectă principalele priorități bugetare
pentru perioada avută în vedere. Prima perioadă de programare a fost de cinci ani,
durata perioadelor următoare și a celei actuale fiind de șapte ani. Bugetele anuale
trebuie să respecte limitele stabilite în cadrul multianual.
Cheltuielile UE pentru 2021-2027 se ridică la un total de 1824,3 miliarde EUR, sumă
ce se alcătuiește din 1074,3 miliarde EUR pentru CFM și 750 de milioane EUR pentru
NGEU. Bugetul CFM va fi majorat cu o sumă suplimentară de 11 miliarde EUR datorită
unei ajustări specifice fiecărui program, prevăzută la articolul 5 din Regulamentul
privind CFM.
Noul buget al UE sprijină modernizarea prin intermediul unor programe emblematice,
cum ar fi Orizont Europa, InvestEU și Fondul de gestionare integrată a frontierelor,
precum și tranziția ecologică și cea digitală prin intermediul Fondului pentru o tranziție
justă și al programului Europa digitală.
Politica agricolă modernizată reprezintă în continuare politica ce beneficiază de cele
mai mari alocații bugetare, fiind urmată îndeaproape de politica de coeziune, ambele
având ca scop sprijinirea tranziției ecologice și a celei digitale. Tabelul următor
ilustrează modul în care bugetul pentru 2022 este structurat în funcție de domeniile de
politică, astfel cum sunt stabilite în CFM pe 2021-2027.

Bugetul UE pentru 2022: defalcarea creditelor
de angajament în funcție de categoriile din CFM

Rubrica din CFM miliarde EUR %
Piața unică, inovare și sectorul digital 21,78 12,9 %
Coeziune, reziliență și valori 56,04 33,1 %
Resurse naturale și mediul 56,24 33,2 %
Migrația și gestionarea frontierelor 3,09 1,8 %
Securitatea și apărarea 1,79 1,1 %
Vecinătatea și întreaga lume 17,17 10,1 %
Administrația publică europeană 10,62 6,3 %
Instrumente speciale tematice 2,8 1,7 %
Total 169,52 100 %

3. Instrumentele de flexibilitate și instrumentele speciale tematice
Pe lângă cheltuielile programate pentru a finanța punerea în aplicare a politicilor UE
în cadrul programelor multianuale, există o categorie de resurse financiare înscrise în
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bugetul UE care sunt rezervate pentru situațiile în care Uniunea trebuie să răspundă
crizelor și situațiilor neprevăzute. Aceste instrumente speciale tematice și de flexibilitate
pot fi utilizate în cazul crizelor economice (de exemplu FEG - Fondul european de
ajustare la globalizare), al catastrofelor naturale, al crizelor de sănătate publică și în
cazul unor situații de criză umanitară (de exemplu SEAR - rezerva pentru solidaritate și
ajutoare de urgență) sau pentru alte nevoi neprevăzute (spre exemplu Instrumentul de
flexibilitate) cu care se confruntă statele membre ale UE, țările candidate sau țările terțe.
Prin intermediul acestor instrumente se poate pune la dispoziție o finanțare limitată
pentru a răspunde unor nevoi excepționale.

INSTRUMENTUL DE REDRESARE AL UNIUNII EUROPENE -
NEXTGENERATIONEU (NGEU)

Pe baza acestui instrument, Comisia va mobiliza 750 de miliarde EUR (la prețurile din
2018), sumă din care până la 390 de miliarde EUR pot fi utilizate pentru granturi și
până la 360 de miliarde EUR pot fi utilizate pentru acordarea de împrumuturi, pe lângă
bugetul pe termen lung pentru 2021-2027, cu scopul de a contribui la reconstrucția
UE în urma crizei de COVID-19. Conform articolului 5 alineatul (1) din Decizia privind
resursele proprii[5], Comisia a fost împuternicită să împrumute fonduri pe piețele de
capital în numele UE. Rambursarea principalului pentru aceste împrumuturi, care
urmează să fie utilizate pentru cheltuieli (390 de miliarde EUR la prețurile din 2018),
și a dobânzilor aferente va trebui să fie finanțată de la bugetul general al Uniunii,
inclusiv prin asigurarea unor încasări suficiente din noile resurse proprii introduse
treptat începând cu 2021. (1.4.1)
NGEU se va axa în principal pe următoarele: (a) restabilirea locurilor de muncă și
crearea altora noi; (b) reforme și investiții destinate revitalizării potențialului de creștere
durabilă și de ocupare a forței de muncă, cu scopul de a îmbunătăți coeziunea dintre
statele membre și reziliența acestora; (c) măsuri pentru întreprinderi, în special pentru
întreprinderile mici și mijlocii afectate de impactul economic al crizei provocate de
pandemia de COVID-19, și măsuri de consolidare a creșterii durabile în UE, inclusiv
investiții financiare directe în întreprinderi; (d) măsuri pentru cercetare și inovare, ca
răspuns la criza provocată de pandemia de COVID-19; (e) creșterea nivelului de
pregătire a Uniunii pentru situațiile de criză și dotarea Uniunii cu capacitatea de a
reacționa rapid și cu eficacitate în caz de urgențe majore, inclusiv stocarea de materiale
de primă necesitate și de echipamente medicale și achiziționarea infrastructurii
necesare pentru o reacție rapidă la situații de criză; (f) măsuri pentru a garanta că
tranziția justă către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei
nu va fi subminată de criza provocată de pandemia de COVID-19; (g) măsuri menite
să combată impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra agriculturii și
dezvoltării rurale.
Pentru a sprijini statele membre prin investiții și reforme, la 12 februarie 2021 a fost
aprobat noul Mecanism de redresare și reziliență (MRR). Mecanismul va pune la
dispoziția statelor membre 672,5 miliarde EUR (la prețurile din 2018) sub formă de

[5]Decizia Consiliului (UE, Euratom) 2020/2053 din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene,
JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
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împrumuturi și granturi, care vor fi realizate prin intermediul planurilor naționale de
redresare și reziliență (PNRR). Planurile trebuie să conțină reforme și investiții care
să vizeze domeniile-cheie de politică (șase piloni[6]), să promoveze tranziția verde și
cea digitală și să dea curs recomandărilor specifice fiecărei țări din cadrul semestrului
european.
În contextul invaziei Ucrainei de către Rusia, Comisia a adoptat, la 18 mai
2022, comunicarea „REPowerEU”, în care stabilește o strategie pentru reducerea
dependenței UE de importurile de energie din Rusia. Potrivit evaluării Comisiei, pentru
a-și atinge obiectivul, această strategie va necesita investiții suplimentare în valoare de
210 miliarde EUR. În acest scop, Comisia a propus, printre alte măsuri[7], modificarea
Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență cu scopul de a redistribui
până la 225 de miliarde EUR din împrumuturile restante în cadrul MRR. Aceste resurse
ar urma să fie utilizate pentru finanțarea unui nou capitol din PNRR, în care să se
identifice măsuri specifice pentru diversificarea aprovizionării cu energie și reducerea
dependenței de combustibilii fosili.

ROLUL PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul împarte atribuțiile bugetare împreună cu Consiliul, atribuțiile din acest
domeniu fiind printre primele dobândite de deputați în anii 1970 (1.2.5). Competențele
bugetare țin de stabilirea sumei totale și de repartizarea cheltuielilor anuale ale UE,
precum și de exercitarea unui control asupra execuției bugetare.
Comisia pentru bugete a Parlamentului este responsabilă pentru negocierile ce vizează
CFM și adoptarea bugetului anual în numele Parlamentului și reprezintă poziția
Parlamentului în cadrul negocierilor cu Consiliul. De obicei Comisia pentru bugete
reușește să restabilească cea mai mare parte a fondurilor reduse de Consiliu și să
impună, prin amendamente, majorări la posturile prioritare (deși nu întotdeauna în
cuantumul inițial).
De exemplu, în cadrul negocierilor pentru CFM 2021-2027, Parlamentul a apărat și
a asigurat, în mare parte, (a) majorarea plafonului din CFM și a fondurilor destinate
unui număr de programe emblematice; (b) un angajament de a se introduce noi
resurse proprii ale UE cu scopul de a se recupera cel puțin costurile generate de
NGEU (principalul și dobânzile); (c) rolul său în punerea în aplicare a instrumentului de
redresare, în conformitate cu metoda comunitară; (d) importanța contribuției bugetului
UE la realizarea obiectivelor climatice și a celor legate de biodiversitate și de egalitatea
de gen; (e) introducerea unui nou mecanism care protejează bugetul UE de încălcări
ale principiilor statului de drept (1.4.3).
De asemenea, Parlamentul a insistat sistematic asupra transparenței bugetare și a
monitorizării adecvate a tuturor operațiunilor și instrumentelor finanțate de la bugetul
UE.

[6]Tranziția verde; transformarea digitală; coeziunea economică, productivitatea și competitivitatea; coeziune socială și
teritorială; reziliență economică, socială, instituțională și în domeniul sănătății; politici pentru următoarea generație.
[7]REPowerEU prevede, de asemenea, noi finanțări prin alocarea a 20 de miliarde EUR de certificate din sistemul de
comercializare a certificatelor de emisii (ETS) deținute în rezerva pentru stabilitatea pieței, precum și prin transferuri din
fondurile de coeziune (până la 12,5 % din alocările statelor membre) și prin transferuri pentru dezvoltarea rurală (FEADR) (de
asemenea, 12,5 % din alocarea acestora).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52022DC0230
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.2.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_1.4.3.pdf


Fişe tehnice UE - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/ro

Parlamentul este autoritatea care acordă descărcarea de gestiune (articolul 319 din
TFUE), funcție pentru care Comisia pentru control bugetar pregătește toate elementele
necesare pentru controlul politic al execuției bugetare (1.4.5). În fiecare an, procedura
de descărcare de gestiune reflectă concluziile acesteia la finalul unui proces în care
se examinează cum au utilizat Comisia și alte instituții și organisme bugetul UE.
Scopul acestui proces este de a verifica dacă bugetul a fost executat în conformitate
cu normele aplicabile (conformitatea), inclusiv cu principiile bunei gestiuni financiare
(performanța).
Comisia pentru control bugetar din cadrul Parlamentului organizează în fiecare an o
reuniune cu Banca Europeană de Investiții (BEI) (1.3.15) pentru a-i analiza activitățile
financiare și elaborează un raport anual în care evaluează performanțele și rezultatele
înregistrate de BEI în perioada anterioară. Comisia pentru bugete și Comisia pentru
afaceri economice și monetare din cadrul Parlamentului au convenit să elaboreze un
raport anual în care să realizeze o evaluare a acțiunilor în curs și a celor viitoare ale
BEI. La elaborarea acestui raport, cele două comisii își asumă pe rând rolul de comisie
competentă. Cu toate că instrumentele financiare pot fi foarte utile în amplificarea
impactului fondurilor UE, Parlamentul a subliniat că acestea ar trebui puse în aplicare
în condiții stricte, evitând riscurile bugetare. Pentru aceasta, în Regulamentul financiar
au fost incluse norme detaliate cu privire la utilizarea instrumentelor financiare.
Comisia pentru bugete și Comisia pentru afaceri economice și monetare din cadrul
Parlamentului sunt responsabile în comun de control MRR, prin intermediul unui grup
de lucru și al unor dialoguri bilunare cu Comisia privind redresarea și reziliența.

Francisco Padilla Olivares
12/2022
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