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Bugetul 2018 aprobat : sprijin pentru tineri,
creştere economică, securitate
 

buget mai mare pentru creștere economică durabilă, locuri de muncă, securitate,
schimbări climatice 
€116.7 milioane de euro mai mult pentru lupta împotriva șomajului 
reduceri la finanțările pentru Turcia
 

Pentru anul viitor, deputații au aprobat fonduri mai mari pentru tinerii şomeri, precum şi
finanţare suplimentară pentru IMM-uri, programe de cercetare şi Erasmus.
 
Cifrele agreate în discuțiile de conciliere pentru bugetul UE pe 2018 sunt 160,1 miliarde de euro
pentru angajamente și 144,7 miliarde euro pentru plăți.
 
 
 
Acordul provizoriu încheiat de Parlament cu Consiliul privind bugetul UE pentru 2018 la data de
18 noiembrie a fost adoptat miercuri cu 295 de voturi pentru, 154 împotrivă şi 197 de abţineri.
Preşedintele Antonio Tajani a semnat documentul prin care acest buget intră în vigoare.
 
Citate 
 
 
 
Membrii echipei de negociere a Parlamentului au făcut următoarele declaraţii după vot: 
 
„Parlamentul  este  mulțumit  de bugetul  UE pentru  2018.  Am ajuns la  un acord,  deoarece
prioritățile noaste au fost să dăm un impuls programelor care vor pregăti UE pentru viitor și să îi
protejăm pe europeni  -  cercetarea prin  programul  Orizont  2020,  mobilitatea tinerilor  prin
Erasmus+  și  ErasmusPro,  programe  de  infrastructură   precum  Mecanismul  pentru
Interconectarea Europei și sprijin pentru IMM-uri prin COSME. Am reușit de asemenea să
creștem  finanțarea  pentru  programele  privind  securitatea,  politica  de  azil  și  politica  de
vecinătate,  a  spus  președintele  comisiei  pentru  bugete,  Jean  Arthuis  (ALDE,  FR).
 
 
 
“Acest buget oferă ceea ce aşteaptă cetăţenii UE aşteaptă de la Europa: locuri de muncă şi
creştere  economică  pe  de  o  parte,  securitate  pe  de  altă  parte.  Investind  in  cercetare,
infrastructură, educaţie şi IMM-uri, vom deveni mai competitivi, o economie orientată spre viitor.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2017-0359%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN#title2
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124773/JEAN_ARTHUIS_home.html


În ceea ce priveşte securitatea, am reuşit să consolidăm Europol şi Eurojust, aşa încât aceste
instituţii să asigure o mai bună cooperare şi coordonare în lupta împotriva terorismului şi a
crimei organizate în UE. Am transmis un mesaj clar că sprijinul UE pentru ţările din afara UE nu
e automat: Turcia se îndepărtează de valorile UE şi am decis să reducem cu 105 milioane
finanţarea propusă de Comisie”, a declarat raportorul principal (secţiunea Comisie) Siegfried
Mureșan (PPE, RO).
 
Ce reprezintă angajamentele și plățile?
 
 
 
Având în vedere nevoia de a gestiona acțiuni multianuale (de ex finanțarea unui proiect de
cercetare care durează 2-3 ani), bugetul UE face distincția între creditele pentru angajamente
(costul tuturor obligațiilor legale contractate în anul financiar actual, cu posibile consecințe în
anii  următori)  și  creditele  pentru  plăți  (banii  plătiți  efectiv  în  anul  actual,  posibil  pentru  a
implementa  angajamentele  luate  în  ani  anteriori).
 
 
 
 
 
Mai multe informaţii
Bugetul UE adoptat va fi publicat aici

Etapele procedurii legislative
Studiu PE - At a Glance: Conciliation agreement on the 2018 EU budget
Acordul detaliat privind bugetul UE pentru  2018
Parlamentul European: Documente pentru procedura bugetară 2018
Comisia pentru bugete
Fișe tehnice UE - procedura bugetară
Puterile bugetare ale PE
Comunicat de presă după votul în comisia parlamentară (18.11.2017)
Raportor Siegfried Mureşan (PPE, RO) – Secțiunea III: Comisie
Raportor Richard Ashworth (ECR, UK) – alte secții
Bugetul UE pentru 2018
Material audivoizual pentru jurnaliști
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/2018/2018_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)614591
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/infos-details.html?id=14781&type=Flash
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/2018-procedure.html?tab=Documents
http://www.europarl.europa.eu/committees/ro/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.4.3.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00005/Budgetary-powers
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171116IPR88212/eu-budget-2018-deal-ep-boosts-support-for-youth-and-growth-initiatives
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/124802/SIEGFRIED_MURESAN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/ro/28132/RICHARD_ASHWORTH_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/20171120TST88402
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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