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Aproximativ 20 de state europene au încetat să mai respecte criteriile Pactului de 
stabilitate şi de creştere. Mai multe dintre acestea au un deficit bugetar de peste 10% 
din PIB, iar în cazul altora datoria publică depăşeşte 100%. Pe întreg teritoriul Uniunii, 
toate colectivităţile publice vor fi nevoite să lanseze planuri de economisire pentru 
care nu există un precedent după ultimul război mondial. Într-o astfel de situaţie, cum 
va fi posibil să se finanţeze politicile europene de care are nevoie Uniunea, noile 
competenţe care îi sunt acordate prin Tratatul de la Lisabona şi, dincolo de acestea, 
ambiţiile comune care fac parte din Agenda 2020?

Această situaţie inedită trebuie să constituie o ocazie de a pune în discuţie un aspect 
care nu a fost niciodată dezbătut, şi anume relaţiile dintre bugetele naţionale şi 
bugetul european. Prezentul document îşi propune să precizeze câteva date legate de 
acest subiect. 

I. Îngheţarea bugetului comunitar şi consecinţele sale
1. Finanţarea politicilor europene se află într-un impas. Datorită faptului că nu au 

acordat Uniunii resurse proprii veritabile, aşa cum prevăd totuşi toate tratatele 
europene, statele membre şi-au impus obligaţia de a fi unicii săi contribuabili: 
bugetele naţionale sunt cele care finanţează bugetul european în proporţie de 
80%. În esenţă anticomunitar, acest sistem incită, evident, fiecare ministru de 
finanţe să solicite un „beneficiu just” în urma cotizaţiei sale. Rezultatul: 25 de 
ani mai târziu, în ciuda a patru noi tratate, care au sporit considerabil 
competenţele Uniunii, şi a trei valuri de extindere care au dublat numărul 
statelor sale membre „sărace”, bugetul comunitar rămâne fixat la 1% din PIB, 
cu un sfert mai puţin faţă de plafonul stabilit în 1988. În ceea ce le priveşte, 
parlamentelor naţionale le este tot mai greu să înţeleagă de ce ar trebui să 
mărească impozitele sau să crească nivelul de îndatorare al ţării pentru a 
finanţa politicile asupra cărora au decis alte persoane, fără consimţământul lor.

2. Or, exact acesta este momentul în care Europa nu mai poate aplica regimul de 
austeritate. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, se instituie un serviciu 
diplomatic european, plasat sub autoritatea lui Lady Ashton, pentru a gestiona 
o politică comună: va fi necesar un minim de credite de funcţionare şi de 
credite operaţionale. Tratatul sporeşte, de asemenea, competenţele Uniunii în 
materie de energie, de cercetare, politică spaţială, imigrare: lipsa fondurilor 
este echivalentă cu renunţarea la aceste activităţi. Există şi situaţii mai grave: 
programe industriale majore cu rol esenţial, asupra cărora s-a decis cu mai 
mulţi ani în urmă, cum ar fi reţeaua de sateliţi Galileo (GPS-ul european) şi 
centrul mondial de cercetare în domeniul energiei de fuziune – ITER – riscă să 
fie întrerupte datorită lipsei de finanţare complementară. Prima schiţă a 
„strategiei 2020” prevede mai multe programe de acest tip, în numele creşterii 
economice ecologice şi al unei economii bazate pe cunoaştere.  

3. Şi totuşi, confruntate cu criza, guvernele găsesc mijloacele de finanţare a noilor 
politici adoptate la nivel european. Ultimul Consiliu European a decis să aloce, 
începând din 2010, suma insignifiantă de 2,4 miliarde EUR pe an pentru a 
sprijini ţările în curs de dezvoltare să lupte împotriva efectului de seră. Această 
sumă va fi asigurată printr-o contribuţie din partea fiecărui stat membru, în 
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conformitate cu o cheie de repartizare ad-hoc, care diferă faţă de cheia de 
repartizare comunitară uzuală. În acelaşi mod, ajutorul acordat Greciei va fi 
finanţat prin intermediul unor împrumuturi acordate de anumite state membre, 
fără a face apel la bugetul comunitar, nici chiar la contribuţia unei instituţii 
financiare comunitare cum ar fi BEI.

4. Putem înţelege acest argument: întrucât oricum contribuabilii la nivel naţional 
sunt cei care vor furniza fondurile sau care vor asigura o garanţie pentru 
acestea, de ce ar trebui să se facă apel la bugetul Uniunii? Or, există un mijloc 
foarte simplu de a evita utilizarea bugetelor naţionale, şi anume 
asigurarea de noi resurse proprii pentru Europa. În legătură cu acest 
subiect, considerat de multă vreme tabu, rezoluţia adoptată de Parlamentul 
European la 29 martie 2007 constituie o primă evaluare a situaţiei. De la data 
respectivă, protecţia mediului şi prevenirea crizelor financiare au suscitat o 
adevărată emulaţie a ideilor în domeniul strategiilor fiscale. Există însă o limită 
comună a tuturor acestor reflecţii: rolul conferit acestor resurse este acela de a 
alimenta fie bugetul naţional, fie un ipotetic fond mondial, dar niciodată 
bugetul comunitar, care rămâne un subiect tabu al dezbaterii politice europene. 

5. Decizia aparţine guvernelor. Dacă acestea preferă să excludă orice nouă 
cheltuială şi orice nou impozit din strategia lor de ieşire din criză, Uniunea va 
fi nevoită să sprijine această rigoare. Dacă însă ele decid că este necesar să se 
lanseze iniţiative bugetare noi, Uniunea trebuie să fie una dintre părţile 
implicate.

6. Există riscul de a trece cu vederea esenţialul. În toate situaţiile, bugetul este 
adevăratul instrument de măsură al spiritului de solidaritate. Iar bugetul 
european reflectă, de asemenea, gradul de încredere pe care participanţii îl 
acordă aventurii comune, echivalent cu „affectio societatis” în sânul familiei. 
Plafonarea bugetului înseamnă plafonarea încrederii în Europa, crearea 
unei bariere în calea solidarităţii dintre europeni. Controversele penibile cu 
privire la însuşi principiul unui ajutor acordat Greciei sunt, din păcate, o tristă 
ilustrare a acestui fapt.

II. Interesul pe care îl prezintă o abordare comună la nivel european a 
bugetelor naţionale: „dividendele Europei”

7. Dimensiunea europeană poate ajuta statele membre să iasă din criză în modul 
cel mai avantajos, prin echilibrarea finanţelor lor şi maximizarea eficacităţii 
acestora. 

În fond, este vorba pur şi simplu de aplicarea principiului subsidiarităţii pe plan 
financiar. De fiecare dată când Uniunea exercită o competenţă în locul unui stat 
membru, acest lucru trebuie să aibă loc nu numai fără a impune 
contribuabilului o nouă sarcină fiscală, ci şi permiţând, în cazul în care 
condiţiile rămân neschimbate, reducerea cheltuielilor totale. Aceasta este şi 
strategia marilor grupuri industriale: serviciile comune sunt centralizate, 
pentru a profita de economiile de scară.

8. Astfel, există  două metode de a concepe noul serviciu pentru acţiune externă al 
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Uniunii. Între formula unei a 28-a reţele diplomatice şi cea a fuziunii dintre 
cele 27 de reţele naţionale existente în cadrul unui serviciu european unificat, 
gama de soluţii intermediare este largă: este de înţeles faptul că toate statele 
membre sunt reprezentate la Washington şi la Beijing, dar faptul că în 
Botswana, de exemplu, există 4 ambasade ale ţărilor europene, pe lângă cea a 
Uniunii, înseamnă că cel puţin trei instituţii sunt în plus. Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru serviciile consulare, în condiţiile în care acordurile Schengen 
şi tratatele europene prevăd principiul cooperării consulare fără limite între 
statele membre. 

9. Economiile, care sunt relativ scăzute în cazul serviciilor diplomatice şi 
consulare, pot fi mult mai substanţiale în alte domenii. Acestea pot rezulta fie 
dintr-un transfer de competenţe de acelaşi tip către Bruxelles, fie pur şi simplu 
din compararea sistematică a acţiunilor întreprinse la nivel naţional şi 
comunitar, în scopul evitării suprapunerii eforturilor. Astfel, în domeniul 
cercetării, Uniunea alocă în fiecare an pentru un program-cadru sume 
substanţiale, de aproximativ 8 miliarde EUR. Dar la acestea se adaugă 
cheltuielile naţionale, din care cea mai mare parte sunt efectuate fără a 
cunoaşte acţiunile întreprinse de ţările vecine, creându-se astfel suprapuneri şi 
dublări inutile ale eforturilor. Acelaşi lucru este valabil în cazul ajutorului 
pentru dezvoltare: cumulul bugetelor naţionale are drept rezultat o sumă de 
zece ori mai mare decât bugetul comunitar, chiar dacă la acesta se adaugă 
bugetul interguvernamental al Fondului european de dezvoltare. Pe teren, 
reprezentanţii statelor membre şi cei ai diferitelor servicii competente ale 
Comisiei nu sunt informaţi cu privire la acţiunile reciproce, iar acţiunile lor se 
suprapun, în pofida normelor bunei gestiuni şi ale bunei diplomaţii. Perioada 
de declin economic nu mai permite acest gen de risipă.

10. Şi mai promiţător este domeniul tabu al apărării. Riscurile de suprapunere a 
eforturilor în activitatea Uniunii Europene şi a NATO, evidenţiate fără încetare 
de către partenerii noştri americani, ar trebui să stârnească un surâs în faţa 
suprapunerilor multiple care există între forţele noastre naţionale. Armatele 
celor 27 de state membre cumulează un total de 2 milioane de cadre militare. 
Mai puţin de 5% dintre aceştia sunt capabili să desfăşoare „o acţiune cu grad de 
intensitate ridicat”, conform unei exprimări pudice, adică să se angajeze în 
lupta armată. Cum se poate justifica, în 2010, acest cumul de mijloace 
heteroclite, uneori moderne, adesea învechite, mereu redundante, al căror cost 
este disproporţionat în raport cu eficacitatea potenţială care, de altfel, nu va fi 
niciodată măsurată? Teatrul de luptă afgan este o crudă ilustrare în mărime 
naturală a capacităţilor militare comparate ale tuturor membrilor NATO.

11. Războiul Rece a luat sfârşit acum 20 de ani. Nu am profitat decât în mică 
măsură de „dividendele păcii”. Lipsesc, de această parte a Atlanticului, 
„dividendele Europei”. Criza fără precedent a tuturor bugetelor noastre 
naţionale este o ocazie unică de a realiza, în sfârşit, ceea ce impune bunul simţ, 
ceea ce aşteaptă opiniile noastre publice (sondajele arată că, pe întreg 
continentul, opinia publică sprijină punerea în comun a mijloacelor de apărare) 
şi ceea ce recomandă chiar cadrele noastre militare, familiarizate de 20 de ani 
cu exigenţele cooperării internaţionale: partajarea rolurilor, cu NATO şi între 
partenerii europeni, pentru apărarea Europei în lumea de astăzi. Numai o 
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adevărată cooperare europeană ne poate permite să economisim în mod 
semnificativ în domeniul apărării fără a ne compromite securitatea.

III. Gradul ridicat de complexitate al finanţării politicilor europene

12. În ciuda a ceea ce s-ar putea crede, bugetul Uniunii este departe de a fi singurul 
instrument care permite finanţarea politicilor europene şi, dincolo de acestea, a 
acţiunilor legate de obiectivele comune europene. De fapt, există nu mai 
puţin de şapte categorii de surse, fiecare dintre ele fiind guvernată de 
reguli diferite.

13. Bugetul european propriu-zis. Odată cu Tratatul de la Lisabona, este adoptat de 
comun acord de către Consiliu şi Parlament, în conformitate cu o procedură 
specifică de codecizie. În 2010, acesta se ridică la 123 miliarde EUR. Din 
1988, bugetul anual este înscris într-un cadru multianual care clasifică 
cheltuielile în cinci categorii. Cadrul în curs acoperă anii 2007-2013 şi trebuie 
să facă obiectul unei revizuiri la jumătatea perioadei în 2010.

14. FED, Fondul european de dezvoltare finanţează ajutorul acordat ţărilor ACP. 
Acesta este un fond interstatal, dar este gestionat sub controlul destul de strâns 
al Parlamentului European. Este unanim acceptat faptul că, cel mai probabil, 
acesta va fi integrat în bugetul comunitar, dar fiecare preşedinţie succesivă prin 
rotaţie a UE renunţă rapid la acest proiect: cheia de repartizare a finanţării între 
statele membre este diferită de cheia comunitară, iar renegocierea sa nu poate fi 
avută în vedere decât în cadrul unei reformări globale a finanţelor europene. 

15. Guvernele au tendinţa de a reproduce acest tip de formulă: ele au recurs la ea 
într-un mod care poate fi considerat aproape netransparent cu ocazia 
Consiliului European din martie 2010, pentru a finanţa ajutorul promis de UE 
ţărilor în curs de dezvoltare pentru a lupta împotriva efectului de seră. Dar, spre 
deosebire de FED, pentru moment nu este vorba despre un fond care dispune 
de un statut, de reguli de funcţionare şi de un control democratic. Guvernele au 
convenit, pur şi simplu, asupra principiului şi cuantumului ajutorului şi asupra 
repartizării sale între statele membre – fără a recurge la bugetul comunitar. 

16. Contribuţiile oficiale ale statelor membre la finanţarea politicilor sau a 
instituţiilor europene. Aceasta este o rubrică destul de vastă şi eterogenă. În 
cadrul ei pot fi întâlnite, în acelaşi timp:
- cofinanţările naţionale ale programelor comunitare care necesită aceste 

resurse: fondurile structurale, politica de coeziune, în special 
programul-cadru pentru cercetare;

- finanţările naţionale care completează programele comunitare sau care 
sunt completate de acestea: finanţarea programelor spaţiale ale ESA, 
finanţarea funcţionării unui număr majoritar de agenţii europene sunt 
câteva exemple;

- cheltuielile angajate de către state pentru acţiuni paralele celor ale 
Uniunii sunt o variantă a acestei categorii de cheltuieli: este cazul 
operaţiunilor de menţinere a păcii, cheltuielile civile generate de 
acestea fiind suportate de către bugetul european, conform unor 
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proceduri adecvate, în timp ce fiecare stat rămâne responsabil pentru 
cheltuielile sale militare operaţionale. Putem remarca faptul că statele 
care acceptă să participe la astfel de operaţiuni plătesc de două ori 
(contribuie la bugetul lor naţional, pe de o parte, şi la bugetul comun, 
pe de altă parte), la acest lucru adăugându-se pierderile de vieţi 
omeneşti: este unul dintre domeniile unde există o marjă de progres în 
direcţia unei mai puternice solidarităţi la nivel comunitar.

17. Cheltuielile naţionale care contribuie la realizarea unor obiective comune 
europene.
Este, fără îndoială, categoria cea mai importantă din punct de vedere al 
volumului, dar şi cea mai dificil de delimitat într-un mod precis. Prin 
„obiective comune europene” trebuie să înţelegem domeniile în care 
competenţa juridică şi financiară rămâne în esenţă naţională, dar în care statele 
membre îşi stabilesc împreună aceleaşi obiective: Strategia de la Lisabona, 
planul energie-climă, strategia de securitate a Uniunii constituie cele mai bune 
exemple. 

18. Este foarte important să se identifice şi să se evalueze aceste cheltuieli din două 
motive. Pe de o parte, în faţa dificultăţilor deosebite legate de majorarea 
bugetului european, este singurul mijloc de a verifica dacă aceste obiective 
majore pot fi finanţate; pe de altă parte, buna utilizare a acestor fonduri pune o 
problemă de control democratic, aşadar de coordonare între parlamentele 
naţionale, care dispun de fondurile respective, şi Parlamentul European, 
însărcinat cu urmărirea îndeplinirii obiectivelor propuse.   

19. Cheltuielile angajate de statele membre în beneficiul cetăţenilor Uniunii care 
intră pe teritoriul lor pentru a utiliza serviciile lor publice.
Această problemă extrem de recentă nu a fost supusă niciodată unei examinări 
într-un cadru comunitar. Cu toate acestea, cu cinci ani în urmă, hotărârea Curţii 
de Justiţie în cauza Watts a declanşat dezbaterea: Curtea a obligat Serviciul 
Naţional de Sănătate din Marea Britanie (N.H.S.) să plătească unui spital din 
Franţa cheltuielile ocazionate de o intervenţie chirurgicală suferită de o 
cetăţeană britanică, care nu a putut beneficia de un tratament adecvat în ţara sa. 
Această validare jurisdicţională a „dreptului la turism sanitar” a avut un ecou 
care a determinat Spania, ale cărei servicii spitaliceşti sunt deosebit de 
apreciate de vecinii săi, să se opună proiectului de directivă care avea drept 
scop să dea curs hotărârii. Totuşi, această problemă nu va putea fi evitată la 
nesfârşit. Cu atât mai mult cu cât nu se limitează la domeniul sănătăţii: întrucât 
dreptul comunitar suprimă, de acum înainte, condiţiile referitoare la resursele 
financiare pe care un cetăţean european trebuie să demonstreze că le deţine 
pentru a avea drept de şedere într-un alt stat al Uniunii, repartizarea prestaţiilor 
de ajutor social acordate va trebui să fie negociată între statele membre la nivel 
bilateral, multilateral sau comunitar. Cu siguranţă va fi necesară instituirea unei 
forme de casă de compensaţie. Ar fi preferabil să se reflecteze asupra acestui 
aspect şi să se ajungă la un acord înainte ca numărul cazurilor să devină 
debordant.

20. Împrumuturile acordate de BEI care finanţează proiecte comunitare, venind 
adesea în completarea fondurilor europene. Instituţie originală, creată de 
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Tratatul de la Roma, dar ai cărei unici acţionari sunt statele membre, BEI este 
un important finanţator al investiţiilor asupra cărora s-a decis la Bruxelles. 
Rolul său nu va putea decât să devină mai important într-o perioadă de 
austeritate bugetară.

21. Mai există o altă categorie de împrumuturi, acordate de anumite state membre 
altor state membre care se confruntă cu dificultăţi financiare. Tratatul a 
prevăzut un mecanism prin care Uniunea acordă ajutoare statelor care se 
confruntă cu dificultăţi deosebite (articolul 122). Odată cu criza din Grecia, a 
mai apărut acum şi posibilitatea acordării de către anumite guverne de 
împrumuturi publice chiar şi unui stat membru al zonei euro, în conformitate 
cu o cheie de repartizare de la caz la caz. Parlamentele naţionale sunt 
responsabile de validarea juridică şi politică a deciziei dar, întrucât este vorba 
despre exercitarea solidarităţii europene şi funcţionarea zonei euro, intervenţia 
acestora nu trebuie să o excludă pe cea a Parlamentului European. Acesta este 
un nou domeniu de cooperare interparlamentară.

IV. Instrumentul coordonării: conferinţa interparlamentară
22. În domeniul bugetar, practica parlamentară cea mai răspândită în zona euro 

face distincţia între dezbaterea cu rol de orientare, care are loc în general 
primăvara, şi votul propriu-zis, care intervine toamna.

23. De ce nu ar fi parlamentele naţionale invitate să participe la o dezbatere 
comună înaintea dezbaterii cu rol de orientare proprii fiecăruia? Această 
dezbatere comună ar putea avea loc prin videoconferinţă: este mai confortabil 
pentru reprezentanţii parlamentelor naţionale, care nu trebuie să se deplaseze, 
iar presa naţională poate fi mobilizată mai uşor. 

Simplul fapt că o astfel de dezbatere are loc ar prezenta trei avantaje 
considerabile.

- Dezbaterea ar trebui, evident, să se bazeze pe ipoteze economice 
comune: previziunile referitoare la PIB, la ratele dobânzilor, la cursul 
euro, la preţul barilului etc. ar trebui să fie identice. Este un progres 
semnificativ faţă de practicile actuale, în cadrul cărora fiecare 
participant alege previziunile care îi facilitează opţiunile. 

- Deschiderea dezbaterii naţionale privind orientările bugetare prin luarea 
în consideraţie a dimensiunii europene şi a perspectivelor fiecărui 
partener în parte ar fi o barieră care nu poate fi neglijată în calea 
tentaţiei izolaţioniste. 

- În sfârşit, statele ar avea în mod evident ocazia de a face un bilanţ şi o 
comparaţie reciprocă în ceea ce priveşte modul în care fiecare îşi 
onorează angajamentele europene, fie că este vorba despre Pactul de 
stabilitate şi de creştere, fie că este vorba despre politicile legate de 
strategia 2020, spre exemplu. Aprecierea celorlalţi participanţi 
reprezintă singurul mod de sancţionare sau de încurajare.

24. Trebuie să reamintim faptul că recurgerea la aceste comparaţii naţionale era un 
punct esenţial al fostei Strategii de la Lisabona. Dar guvernele nu au acceptat 
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decât o prezentare cu titlu confidenţial a performanţelor individuale, în cazul în 
care acestea nu s-ar fi dovedit flatante pentru anumite orgolii naţionale. 
Această comparaţie, acest „benchmarking” este totuşi un instrument esenţial. 
Mobilizarea parlamentelor este o mai bună garanţie a difuzării sale pe scară 
largă la nivelul mass-mediei şi al opiniei publice. 

25. Acest gen de dezbatere ar fi un prim pas către o reorganizare a modului de 
repartizare a finanţărilor pentru politicile europene între bugetul comunitar, 
bugetele naţionale şi contribuţiile asigurate de BEI. 
În acelaşi timp, dezbaterea ar prezenta ocazia de a reflecta asupra instituirii 
unui adevărat control democratic al acţiunilor cofinanţate. 

26. Să luăm un caz concret. Uniunea intervine într-o operaţiune de menţinere a 
păcii. Înzestrată cu competenţele pe care i le conferă Tratatul de la Lisabona, 
Înalta Reprezentantă coordonează acţiunea forţelor militare, finanţate de statele 
membre voluntare, mijloacele de cooperare ale statelor membre, precum şi cele 
ale diverselor servicii implicate ale Comisiei. Dacă este necesar, aceasta poate 
suspenda negocierile de acordare a ajutoarelor şi chiar negocierile comerciale 
angajate de Comisie cu una dintre părţile implicate în conflict. Intervenţia 
Uniunii poate fi, începând de acum, globală. Aceasta trebuie să fie controlată şi 
evaluată ţinând seama de natura sa globală. În situaţia actuală, nici 
parlamentele naţionale, nici Parlamentul European nu sunt în măsură să facă 
acest lucru: perspectiva fiecăruia este limitată la utilizarea creditelor sale 
proprii.

27. Un alt exemplu: creşterea frecvenţei catastrofelor naturale a determinat 
Comisia să examineze posibilitatea creării unei forţe europene de protecţie 
civilă. Comisia lucrează la acest proiect. Şi în acest caz, mijloacele naţionale şi 
cele comunitare vor fi puse în comun – cum se va repartiza controlul între 
părţile implicate? 

28. În cazul în care mai multe state membre iniţiază o cooperare consolidată între 
ele, în orice domeniu, ar trebui să se găsească un mijloc de a combina controlul 
de către parlamentele naţionale cu viziunea comunitară.

V. Pentru o conferinţă europeană în domeniul financiar 
29. Nevoia urgentă de a adopta măsuri în perioada postcriză va conduce desigur la 

adoptarea unui anumit număr de iniţiative pragmatice, fără a aştepta o 
negociere globală. Dar aceasta se va dovedi rapid necesară, pentru a nu se crea 
un angrenaj de fonduri, mecanisme, acorduri parţiale, chei de repartizare care 
să scape controlului autorilor acestora şi, evident, oricărui control politic sau 
mediatic.

30. Va fi necesară o negociere lungă, complexă, extrem de dificilă pe plan politic 
pentru a conferi Uniunii statutul său financiar. Dar ştim din experienţă care este 
metoda care permite gestionarea complexităţii la nivel european: formula 
convenţiei, adică reuniunea reprezentanţilor guvernelor şi parlamentelor 
naţionale cu cei ai instituţiilor comunitare.

31. Ultima Preşedinţie belgiană a Uniunii a adoptat iniţiativa de a convoca o 
Convenţie pentru viitorul Europei, asigurând adoptarea mandatului acestei convenţii: 
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au fost probabil necesari aproape zece ani, dar Uniunea dispune acum de instituţii noi. 
Viitoarea Preşedinţie belgiană ar putea convoca o conferinţă europeană în 
domeniul financiar, cu o compoziţie comparabilă. Misiunea sa ar fi de a propune un 
acord politic general referitor la repartizarea rolurilor între bugetele naţionale şi cele 
comunitare în ceea ce priveşte finanţarea politicilor europene, la regimul resurselor 
bugetare ale Uniunii şi la controlul democratic de ansamblu.


