
 
Parlamentul aprobă bugetul UE pe șapte ani
pentru perioada 2021-2027
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• Votul PE confirmă acordul Consiliului European

• Eurodeputații au negociat suplimentări semnificative pentru programele emblematice ale UE,
cum ar fi EU4Health (sănătate), Orizont (cercetare), Erasmus+ (educație) în beneficiul
cetățenilor UE

• S-a convenit asupra unei foi de parcurs obligatorii din punct de vedere juridic care să
introducă noi surse de venituri ale UE

• Consolidarea rolului Parlamentului în controlul finanțării redresării

• Asigurarea unor dispoziții mai stricte în ceea ce privește biodiversitatea și egalitatea de gen
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Parlamentul a aprobat miercuri următorul cadru financiar multianual (CFM), astfel încât
sprijinul UE să poată ajunge la cetățeni de la începutul anului viitor.
 
Miercuri, textul convenit cu Consiliul la 10 noiembrie privind bugetul pe termen lung al UE
pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat cu 548 de voturi pentru, 81 împotrivă și 66 abțineri.
Textul convenit cu Consiliul privind Acordul interinstituțional a fost adoptat cu 550 de voturi
pentru, 72 împotrivă și 73 abțineri.
 
Suplimentări în valoare de 15 miliarde EUR pentru principalele programe ale UE
 
Această creștere este rezultatul eforturilor de negociere ale Parlamentului de a stimula 10
programe emblematice ale UE în următorii  șapte ani pentru a proteja mai bine cetățenii în
contextul pandemei de COVID-19, pentru a oferi oportunități generației următoare și pentru a
conserva valorile europene. Datorită acestui compromis, în termeni reali, Parlamentul European
triplează pachetul financiar pentru EU4Health, asigură echivalentul unui an suplimentar de
finanțare pentru Erasmus+ și se asigură că finanțarea cercetării va continua să crească.
 
- Suma de 11 miliarde EUR va proveni în principal din sumele corespunzătoare amenzilor în
domeniul concurenței (pe care întreprinderile trebuie să le plătească atunci când nu respectă
normele  UE),  în  conformitate  cu  solicitarea  Parlamentului  ca  banii  generați  de  Uniunea
Europeană să rămână în bugetul UE. Aceste 11 miliarde EUR vor crește treptat plafonul global
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al CFM (stabilit la 1.074,3 miliarde EUR la prețurile din 2018) la 1.085,3 miliarde EUR.
 
- 4 miliarde EUR vor fi finanțate din realocări și marje în cadrul CFM.
 
- În plus, 1 miliard EUR va fi rezervat pentru a răspunde oricăror nevoi și crize viitoare și ar
putea fi, de asemenea, adăugat la programele emblematice.
 
Resurse proprii noi
 
Negociatorii au fost de acord cu principiul conform căruia costurile pe termen mediu și lung ale
rambursării datoriei din fondul de redresare nu ar trebui să fie în detrimentul programelor de
investiții bine stabilite din CFM și nici nu ar trebui să conducă la contribuții mult mai mari bazate
pe VNB din partea statelor membre. Prin urmare, negociatorii PE au elaborat o foaie de parcurs
pentru a introduce noi resurse proprii care să alimenteze bugetul UE în următorii șapte ani.
 
Această foaie de parcurs face parte din „Acordul interinstituțional”, un text obligatoriu din punct
de vedere juridic. În plus față de contribuția adusă începând cu 2021, bazată pe cantitatea de
plastic nereciclat a unei țări, foaia de parcurs include o resursă proprie bazată pe ETS (sistemul
de comercializare a certificatelor de emisii), din 2023, eventual legată de un mecanism de
ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon. Aceasta include, de asemenea, o taxă
digitală (începând din 2023) și  o resursă proprie bazată pe taxa pe tranzacțiile financiare,
precum și o contribuție financiară pe care sectorul corporativ trebuie să o aducă sau o nouă
bază fiscală comună a societăților (începând din 2026).
 
Parlamentul va urmări modul în care sunt cheltuite fondurile de redresare
 
În ceea ce privește cheltuielile aferente fondurilor de redresare UE (New Generation EU),
Parlamentul  a asigurat  reuniuni  periodice între cele trei  instituții  pentru a evalua execuția
fondurilor  puse  la  dispoziție  în  temeiul  articolului  122  din  Tratatul  UE.  Aceste  fonduri
excepționale, furnizate în afara bugetului obișnuit pentru relansarea economiei puternic afectate
de pandemie, vor fi cheltuite în mod transparent, iar Parlamentul, împreună cu Consiliul, va
verifica orice abatere de la planurile convenite anterior.
 
Instrumentul de redresare (Next Generation EU) se bazează pe un articol din Tratatul UE
(articolul  122)  care  nu  prevede  niciun  rol  pentru  Parlamentul  European.  Prin  urmare,
negociatorii PE au insistat și au obținut o nouă procedură, stabilind un „dialog constructiv” între
Parlament și Consiliu. După ce Comisia va evalua implicațiile bugetare ale oricărui nou act
legislativ propus în temeiul articolul 122, va începe dialogul dintre Parlament și Consiliu.
 
Aspecte orizontale: obiective privind biodiversitatea, egalitatea de gen și egalitatea de
șanse
 
Vor fi puse în aplicare metodologii îmbunătățite de monitorizare cu scopul de a se asigura că cel
puțin 30% din totalul cheltuielilor din bugetul Uniunii  și din New Generation EU vor sprijini
obiectivele în domeniul  climei.  De asemenea,  7,5% din cheltuielile  anuale vor  fi  dedicate
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obiectivelor privind biodiversitatea începând cu 2024 și 10 % începând cu 2026.
 
Egalitatea de gen și  integrarea perspectivei de gen vor fi  acum prioritare în CFM, printr-o
evaluare aprofundată a impactului și o monitorizare a programelor în funcție de criterii legate de
egalitatea de gen
 
Echipa de negociere a  PE pentru următorul  buget  pe termen lung al  UE și  reforma
resurselor  proprii
 
Johan Van Overtveldt (ECR, Belgia), președintele Comisiei pentru bugete
 
Jan Olbrycht (PPE, Polonia), coraportor CFM
 
Margarida Marques (S&D, Portugalia), coraportor CFM
 
José Manuel Fernandes (PPE, Portugalia), coraportor privind resursele proprii
 
Valérie HANER (Renew Europe, Franța), coraportor privind resursele proprii
 
Rasmus Andresen (Verzi/ALE, Germania)
 
Urmăriți activitatea acestora pe Twitter: https: //twitter.com/i/lists/1205126942384676866
 
Citate
 
Aici găsiți declarațiile negociatorilor Parlamentului.
 
Următorii pași
 
Consiliul UE trebuie să aprobe oficial Regulamentul privind CFM și Acordul interinstituțional,
după care acestea vor fi publicate în Jurnalul Oficial și vor intra în vigoare de la 1 ianuarie.
 
Mai multe informaţii
Textul adoptat (CFM)
Textul adoptat (Acrodul interinstituțional)
Comunicat de presă: PE dezbate rezultatele summitului UE privind bugetul pe termen lung,
statul de drept, schimbările climatice
Înregistrarea video a dezbaterii
Comunicat de presă: PE aprobă „condiționalitatea statului de drept” pentru accesarea
fondurilor europene
Fișă de procedură (CFM)
Fișă de procedură (Acrodul interinstituțional)
Informare PE cu privire la acordul politic privind cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027,
instrumentul de redresare a UE (NGEU) și noile resurse proprii (EN)
Expuneri de motive privind acordul politic asupra CFM și resurselor proprii
Fișă informativă: un acord bun pentru cetățeni (EN)

Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

4 I 5

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28288/JAN_OLBRYCHT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197448/RASMUS_ANDRESEN/home
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201216IPR94102
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0261_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201213IPR93804/pe-dezbate-rezultatele-summitului-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201213IPR93804/pe-dezbate-rezultatele-summitului-ue
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=02024f41-060d-5397-e76f-5f864facc081&date=20201216#
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201211IPR93622/pe-aproba-conditionalitatea-statului-de-drept-pentru-accesarea-fondurilor-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201211IPR93622/pe-aproba-conditionalitatea-statului-de-drept-pentru-accesarea-fondurilor-ue
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/2070(ACI)
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659371
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0260_RO.html#title4
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20201214RES93941/20201214RES93941.pdf


Date de contact 
 
 
Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
budg-press@europarl.europa.eu
@EP_Budgets

Dana POPP
Press Officer

(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
redactia-RO@europarl.europa.eu

Comunicat de presă

RO Serviciul de presă, Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Formaţi numărul centralei telefonice: (32-2) 28 33000

5 I 5

https://twitter.com/EP_Budgets

