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Amânarea planului de investiții UE pe termen lung
ar avea un impact negativ asupra cetățenilor și
mediului de afaceri
 

Într-o rezoluție adoptată joi, PE avertizează asupra unui risc clar ca planul de investiții UE
pentru 2021-2027 să nu fie convenit la timp cu Consiliul.
 
În textul adoptat cu 426 voturi pentru, 163 împotrivă și 67 abțineri, eurodeputații:
 

confirmă poziția legislaturii precedente asupra cadrului financiar multianual, în forma
adoptată în noiembrie 2018; 
modifică poziția Parlamentului  pentru a spori  bugetul  alocat acțiunilor  împotriva
schimbărilor climatice, subliniind nevoia unui salt înainte din punct de vedere politic și
financiar pentru a realiza obiectivele acordului de la Paris; 
cer Comisiei Europene o clarificare a impactului financiar al promisiunilor politice
făcute în luna iulie de către Președintele-ales, Ursula von der Leyen; 
cer Comisiei propunerea unui plan de contingență, atâta timp cât există un risc clar
ca negocierile complexe cu Consiliul să nu fie finalizate cu succes până la finele lui
2020. O amânare însemnând o perturbare a finanțării programelor UE începând cu
2021, cu un impact negativ asupra cetățenilor și mediului de afaceri.
 

Consiliul nu a luat încă o decizie politică în acest sens.
 
Background
 
Comisia a depus propunerile legislative pentru următorul cadru financiar multianual în primăvara
anului 2018. Parlamentul și-a adoptat poziția în noiembrie 2018 și a fost astfel pregătit  să
negocieze cu Consiliul de aproape un an.
 
Cadrul financiar multianual este bugetul pe termen lung al UE, ce acoperă de obicei o perioadă
de șapte ani. Acesta stabilește nivelul maxim al resurselor („plafon”) pentru fiecare categorie
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• 	Deputații cer statelor membre să cadă de urgență la un acord asupra poziției de negociere
pentru bugetul UE pe termen lung

• Parlamentul a fost pregătit să înceapă negocierile încă din noiembrie 2018

• Deputații cer un plan de contingență pentru a atenua consecințele unor întârzieri de finanțare
începând cu 2021
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https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-framework/mff-negotiations/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_ro.htm
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_RO.html


principală („rubrică”) a cheltuielilor UE pentru perioada respectivă. Actualul cadru, care acoperă
perioada 2014-2020, a fost adoptat la 2 decembrie 2013.
 
Aproximativ 93% din bugetul UE finanțează activități concrete în țările UE și nu numai. Se
adresează cetățenilor, regiunilor, orașelor, fermierilor, cercetătorilor, studenților, ONG-urilor și
întreprinderilor.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Textul adoptat va fi disponibil aici (10.10.2019)
Înregistrarea video a dezbaterii (10.10.2019)
Comisia pentru bugete
Articol: Deputații încep discuțiile pentru bugetul UE pe termen lung
Cod de procedură
Rezoluția PE din 14 noiembrie 2018 asupra cadrului financiar multianual 2021-2027 - Poziția
Parlamentului în vederea încheierii unui acord
EP-Think Tank background: „Bugetul UE post 2020”
Cronologia noului cadru financiar multianual 2021-2027

EU Factsheets: Cadrul financiar multianual
Materiale fotografice, video și audio gratuite
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