
 
Bugetul pe termen lung al UE explicat
 
Cum este finanțată UE și în ce se investesc fondurile? Aici puteți afla ce este bugetul UE
pe termen lung și cum este stabilit.
 

Bugetul pe termen lung al UE ajută milioane de studenți, mii de cercetători, orașe, întreprinderi,
regiuni și ONG-uri. Acesta ne ajută, de asemenea, să avem alimente mai sănătoase și mai
sigure, drumuri, căi ferate și aeroporturi noi și mai bune, un mediu înconjurător mai curat și o
mai bună securitate la frontierele externe ale UE.
 
Ideea de bază este că punerea în comun a resurselor face Europa mai puternică, fiind esențială
pentru creșterea prosperității. Sunt finanțate astfel proiecte care îmbunătățesc traiul a milioane
de europeni. Având în vedere că pandemia de coronavirus a avut un impact social și economic
devastator asupra Europei, este mai important decât oricând să dispună de un buget ambițios,
care să răspundă așteptărilor europenilor.
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Bugetul UE este utilizat pentru a ajuta milioane de studenți, mii de cercetători, orașe, întreprinderi, regiuni și ONG-uri.
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/frontiere-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200712IPR83213/citizens-call-for-a-bigger-eu-budget-to-tackle-crisis-new-survey-shows


Ce este bugetul UE pe termen lung? 
Bugetul pe termen lung al UE este denumit uneori și cadrul financiar multianual (CFM). Acesta
stabilește plafonul pentru fondurile pe care UE le poate investi într-o perioadă de cel puțin cinci
ani în diferite domenii de politică. Bugetele pe termen lung recente au fost stabilite pentru o
perioadă de șapte ani.
 
Unul dintre motivele pentru care UE dispune de un buget pe termen lung, precum și de bugete
anuale este de a facilita planificarea programelor pe care UE dorește să le finanțeze și de a le
spori eficiența. Această previzibilitate este necesară, de exemplu pentru cercetătorii care
lucrează la proiecte științifice cu o durată de mai mulți ani.
 
De asemenea, bugetul pe termen lung trebuie să fie suficient de flexibil pentru a face față
crizelor și situațiilor de urgență neprevăzute, precum epidemia de Covid-19. Prin urmare, acesta
include o serie de instrumente pentru a asigura folosirea fondurilor acolo unde este cel mai
necesar în circumstanțe neprevăzute.
 
De exemplu, Fondul de solidaritate al UE este conceput pentru a oferi asistență financiară în
cazul unei catastrofe majore într-un stat membru. De asemenea, există un fond de ajustare la
globalizare care îi ajută pe lucrători să-și găsească noi locuri de muncă dacă au fost concediați
ca urmare a schimbărilor structurale intervenite în practicile comerciale mondiale sau ca urmare
a unei crize economice. De la începutul crizei coronavirusului, s-au pus la dispoziție fonduri UE
pentru a contracara impactul socioeconomic al pandemiei și pentru a sprijini sistemele de
sănătate din țările UE. Aflați mai multe în calendarul măsurilor UE de combatere a Covid-19. 
 
Spre deosebire de bugetele naționale, bugetul UE este mai degrabă un buget de investiții, de
exemplu nu finanțează educația primară sau apărarea națională. În schimb, se pune accentul în
principal pe domeniile în care UE poate aduce o valoare adăugată, stimulând creșterea
economică și competitivitatea sau dând dovadă de solidaritate prin sprijinirea persoanelor celor
mai afectate de criza Covid-19.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20170828STO82508/earthquakes-in-italy-biggest-ever-eu-solidarity-fund-payment
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20181211STO21522/feg-norme-noi-care-vor-sprijini-lucratorii-disponibilizati
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/social/20181211STO21522/feg-norme-noi-care-vor-sprijini-lucratorii-disponibilizati
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200424STO77802/coronavirus-calendarul-masurilor-la-nivelul-ue


Cum se cheltuie bugetul UE? 
Bugetul susține cercetarea și inovarea, investițiile în rețelele transeuropene și dezvoltarea
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), care vizează stimularea creșterii economice și crearea
de locuri de muncă în UE.
 
Politica agricolă comună (PAC) a UE, împreună cu politica comună în domeniul pescuitului și cu
mediul, primește cele mai multe fonduri în cadrul actualului buget pe termen lung. Aceasta este
urmată de programele de „coeziune”, care vizează sprijinirea regiunilor mai sărace. Bugetul pe
termen lung finanțează, de asemenea, ajutorul umanitar internațional și proiectele de

Infografic care explică ce este bugetul pe termen lung al UE
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201016IPR89542/


•
•
•

dezvoltare.
 
Aflați mai multe despre programele finanțate din bugetul pe termen lung și despre proiectele
finanțate în regiunea dumneavoastră.
 
Cum este finanțat bugetul UE pe termen lung? 
Finanțarea bugetului pe termen lung al UE este complexă, deoarece există mai multe surse de
venituri. Printre acestea se numără:
 

contribuțiile din partea țărilor UE 
taxele la import pentru produsele din afara UE 
amenzile impuse întreprinderilor care încalcă normele UE în materie de concurență.
 

Pentru a ajuta țările UE să economisească bani, în special având în vedere impactul epidemiei
de coronavirus, Parlamentul dorește să reformeze modul de finanțare a bugetului UE și a
solicitat noi surse de venituri.
 
Din cauza scăderii anticipate a venitului național brut al țărilor UE în contextul pandemiei și
pentru finanțarea redresării, Parlamentul a aprobat, de asemenea, o creștere a așa-numitului
„plafon al resurselor proprii” – adică suma maximă pe care UE o poate cere țărilor membre
pentru a finanța bugetul.
 
Mai multe informații:De ce solicită Parlamentul noi competențe de colectare a veniturilor pentru
UE?
 
Cum se stabilește bugetul pe termen lung al UE? 
Înainte de expirarea bugetului pe termen lung în curs, Comisia Europeană prezintă o propunere
pentru următorul buget pe termen lung. Propunerea stă la baza negocierilor dintre Parlamentul
European și Consiliu, care reunește miniștri din toate țările UE.
 
 
Pentru următorul buget pe termen lung pentru perioada 2021-2027, Comisia și-a publicat
propunerea în mai 2018. Parlamentul și-a adoptat poziția în noiembrie 2018 și a reconfirmat-o
în octombrie 2019. Consiliul nu își clarificase încă poziția de negociere la izbucnirea pandemiei
de coronavirus la începutul anului 2020.
 
Pentru a combate epidemia și consecințele acesteia, Parlamentul a solicitat la 17 aprilie și la 15
mai 2020 un pachet de redresare și reconstrucție la scară largă pentru a relansa economia
Europei și a oferi sprijin persoanelor celor mai afectate de criză. Ca răspuns la solicitările
Parlamentului, Comisia Europeană a propus un plan de stimulare a economiei în valoare de
750 de miliarde EUR, precum și un buget al UE de 1 100 miliarde EUR pentru perioada 2021-
2027.
 
Aflați mai multe despre planul UE de redresare economică.

Articol

RO Direcția Generală de Comunicare
Parlamentul European - Purtător de cuvânt: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

4 I 6

https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_ro
https://what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/1/0
https://what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/1/0
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200709STO83005/eu-budget-parliament-pushes-for-new-revenue-sources
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-s-long-term-budget/20200709STO83005/eu-budget-parliament-pushes-for-new-revenue-sources
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/raspunsul-ue-la-coronavirus/20200625STO82007
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200513STO79012
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200910IPR86815/pe-deschide-calea-implementarii-planului-de-redresare-post-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20200918STO87405/de-ce-parlamentul-cere-noi-atributii-in-colectarea-veniturilor-pentru-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20200918STO87405/de-ce-parlamentul-cere-noi-atributii-in-colectarea-veniturilor-pentru-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20200918STO87405/de-ce-parlamentul-cere-noi-atributii-in-colectarea-veniturilor-pentru-ue
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_ro
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20180308STO99326/bugetul-ue-pe-termen-lung-parlamentul-isi-stabileste-prioritatile
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0032_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200415IPR77109/deputatii-solicita-un-pachet-de-masuri-de-redresare-si-un-fond-de-solidaritate
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200512IPR78912/ue-27-are-nevoie-de-un-pachet-de-redresare-de-2-mii-de-miliarde-eur
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200513STO79012


Liderii UE au ajuns în iulie 2020 la un acord privind bugetul pe termen lung și fondul de
redresare post-Covid-19. Într-o rezoluție adoptată în urma acestui acord, Parlamentul și-a
exprimat regretul față de reducerile propuse ale unor programe esențiale și a solicitat controlul
democratic al planului de redresare, precum și o legătură clară între respectarea statului de
drept de către țările UE și accesul la fonduri.
 
Parlamentul și guvernele UE au discutat propunerile Comisiei în cadrul negocierilor care au
început la sfârșitul lunii august.
 

Cum va arăta bugetul UE pentru 2021-2027? 
După 10 săptămâni de negocieri intense, negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au ajuns la
10 noiembrie 2020 la un acord cu privire la planul de investiții și de finanțare al UE pentru
următorii șapte ani. Exprimându-se pe tema acestui progres important, președintele
Parlamentului, David Sassoli, a declarat: „Este un acord bun pentru europeni. Împreună, acest
pachet de măsuri va ajuta țările europene să se redreseze în urma crizei imediate, investind
totodată în viitorul Europei pe termen lung.”
 
În cadrul negocierilor sale, Parlamentul a obținut o sumă suplimentară de 15 miliarde EUR (pe
lângă propunerea Consiliului din iulie 2020) de consolidare a unor programe-cheie ale UE, cum
ar fi Health4EU, Orizont Europa (cercetare și inovare) și Erasmus+ (educație, tineret și
formare), care îmbunătățesc viața în întreaga Europă. O sumă suplimentară de 1 miliard EUR
va spori flexibilitatea pentru a face față nevoilor și crizelor viitoare.
 
De asemenea, Parlamentul a luptat din greu pentru a obține un acord obligatoriu din punct de
vedere juridic privind introducerea de noi surse de venituri ale UE. Acest lucru va asigura faptul
că rambursarea costurilor aferente redresării post-Covid-19 nu intră în sarcina contribuabililor
europeni sau se face în detrimentul programelor UE existente. Liniile de finanțare noi includ o
taxă pe materialele plastice nereciclate, o taxă aplicată giganților digitali și o taxă pe tranzacțiile
financiare.

2 mii de miliarde EUR pentru reconstruirea economiei după Covid-19
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-is-the-multiannual-financial-framework-or-mff_B01-ESN-20200924-EN_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/bugetul-ue/20200722IPR83804
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20201001STO88311/statul-de-drept
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20201001STO88311/statul-de-drept
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/what-is-the-multiannual-financial-framework-or-mff_B01-ESN-20200924-EN_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201106IPR91014/compromise-on-long-term-eu-budget-ep-obtains-EU16-billion-more-for-key-programmes
https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-on-eu-budget-agreement-a-good-deal-for-eu-citizens
https://twitter.com/EP_Budgets/status/1326217994620588033
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20200604STO80507/pericolele-pentru-sanatate-o-pregatire-si-un-management-de-criza-mai-eficiente
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-horizon-europe-fp
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/erasmus


Cel puțin 30 % din bugetul UE și Fondul de recuperare Covid-19 în valoare de 750 de miliarde
EUR vor sprijini acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Parlamentul a obținut, de
asemenea, un control bugetar consolidat al fondului de redresare. Bugetul 2021-2027 necesită
aprobarea finală a Parlamentului, precum și o susținere unanimă în Consiliu. Se preconizează
că deputații în Parlamentul European vor vota cu privire la acest acord în cadrul ședinței
Parlamentului din 23-26 noiembrie.
 
Deputații în Parlamentul European și Consiliul au ajuns, de asemenea, la un acord privind
introducerea unui nou mecanism pentru a condiționa primirea fondurilor UE de respectarea
statului de drept de către statele membre. Noul mecanism va fi declanșat nu doar atunci când o
încălcare afectează în mod direct fondurile UE, ci și atunci când există un risc serios de
producere a unei astfel de încălcări. Beneficiarii finali ai fondurilor UE vor fi protejați. Acest
acord trebuie, de asemenea, să fie adoptat în mod oficial de către Parlament și Consiliu. Un
sondaj recent comandat de Parlament arată că opt din zece europeni doresc ca fondurile UE să
fie corelate cu respectarea statului de drept.
 

Video: Bugetul UE pe termen lung
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-
MMFP_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20200618STO81513
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201104IPR90813/rule-of-law-conditionality-meps-strike-a-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20201016IPR89545/77-of-europeans-insist-eu-funds-be-linked-to-respect-for-rule-of-law
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-MMFP_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/long-term-budget-parliament-defends-eu-flagship-programmes_N01-PUB-200924-MMFP_ev

