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Noul buget al UE: Curtea de Conturi Europeană consideră 
că flexibilitatea crescută este binevenită, dar accentul pus 
pe valoarea adăugată trebuie să fie și mai puternic 
Bugetul UE propus de Comisia Europeană pentru perioada 2021-2027 trebuie să pună un accent 
și mai puternic pe valoarea adăugată, se arată într-un nou document de informare publicat de 
Curtea de Conturi Europeană. Curtea salută flexibilitatea crescută a cadrului financiar 
multianual (CFM) pentru a se face față evenimentelor neprevăzute. Ea avertizează însă că 
schimbările priorităților între domeniile de cheltuieli nu sunt clar explicate în propunere și nu 
sunt nici sprijinite de rezultatele publicate ale evaluării realizate de Comisie cu privire la 
valoarea adăugată europeană a programelor de cheltuieli.  

„Valoarea adăugată europeană a fost identificată ca unul dintre principiile directoare ale 
reformei cheltuielilor propuse de Comisie”, a declarat domnul Jan Gregor, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de acest document de informare. „Propunerile Comisiei nu sunt 
însă clar explicate sau justificate de evaluarea pe care aceasta a realizat-o cu privire la valoarea 
adăugată europeană a programelor de cheltuieli.” 

Schimbările propuse de Comisie privesc atât prioritățile, cât și structura bugetului. Finanțarea 
este redusă cu 63 de miliarde de euro în cazul unei singure rubrici, și anume Resurse naturale și 
mediu. Aceasta include o reducere cu 15 % a finanțării din partea UE pentru politica agricolă 
comună. În același timp, Comisia propune creșterea nivelului de cofinanțare furnizată de statele 
membre pentru programele de dezvoltare rurală. 

În ceea ce privește celelalte rubrici, Comisia propune majorarea finanțării globale cu 115 miliarde 
de euro, din care 52 de miliarde de euro reprezintă fonduri noi. Majorări de peste 10 % sunt 
propuse pentru rubricile Vecinătate și întreaga lume (+13 %), Piața unică, inovare și sectorul 
digital – această rubrică acoperă cheltuielile pentru cercetare (+43 %) – și Migrație și gestionarea 
frontierelor împreună cu Securitate și apărare (+359 %).  

Curtea atrage totodată atenția asupra unor probleme legate de programarea în timp a bugetului 
propus. În opinia Curții, cadrele și obiectivele strategice ale acțiunilor UE se suprapun și nu sunt 
sincronizate. Strategia Europa 2020 se va încheia înainte de începerea noii perioade acoperite de 
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CFM și nu s-a convenit deocamdată asupra unui nou set de obiective strategice pentru UE. De 
fapt, în loc să se rezume la a reflecta obiectivele politice ale UE pentru perioada de după 2020, 
propunerea pentru bugetul pe termen lung al Uniunii a devenit un mijloc de configurare a acestor 
obiective. În opinia Curții, nu aceasta este ordinea obișnuită sau logică a lucrurilor.  

Comisia și-a propus ca legislația necesară să fie adoptată până în primăvara anului 2019. Acest 
lucru este de salutat, întrucât un astfel de calendar ar permite Comisiei și statelor membre să 
lanseze noi programe fără întârzieri. 

Curtea salută creșterea importantă a flexibilității bugetului pentru a se face față evenimentelor 
neprevăzute, dar avertizează că există o serie de provocări care vor trebui abordate înainte de 
începerea noului CFM: 

• trebuie să fie elaborat un plan financiar cuprinzător care să însoțească propunerea de 
cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027;  

• dezbaterea cu privire la propunerea de cadru financiar multianual a început înainte ca UE 
să își fi enunțat în mod clar obiectivele strategice pentru perioada de după 2020;  

• programele de cheltuieli ale UE vor avea nevoie de cadre de performanță puternice și 
coerente unele cu altele, aliniate la obiectivele strategice ale UE și la CFM 2021-2027;  

• schemele de finanțare noi sau revizuite propuse de Comisie vor trebui să asigure un nivel 
constant ridicat de transparență și de răspundere pentru actul de gestiune;  

• Curții de Conturi Europene ar trebui să îi fie încredințat mandatul de a audita toate 
organismele UE, inclusiv Agenția Europeană de Apărare și Fondul Monetar European propus; de 
asemenea, Curtea ar trebui să fie invitată să auditeze toate organismele care sunt create în afara 
cadrului juridic ale UE cu scopul de a implementa politici ale UE. 

Notă către editori 

Auditorii au calculat că, la prețurile actuale, cadrul financiar multianual propus de Comisie pentru 
perioada 2021-2027 reprezintă o creștere de 18 % față de perioada 2014-2020, și anume de la 
1,08 mii de miliarde de euro la 1,28 mii de miliarde de euro. Este necesară să se țină însă seama 
de inflație, de impactul Brexit (contribuții mai mici din partea Regatului Unit și plăți reduse către 
această țară) și de includerea Fondului european de dezvoltare în bugetul UE. Curtea consideră 
că, astfel calculată, majorarea reală este de 5 %, de la 1,08 mii de miliarde de euro la 1,13 mii de 
miliarde de euro. Potrivit Comisiei, această evoluție, văzută ca proporție din venitul național brut, 
corespunde de fapt unei scăderi de la 1,16 % la 1,11 %. 

Un document de informare nu este un raport de audit, ci o analiză realizată pe baza informațiilor 
aflate la dispoziția publicului larg și pe baza activităților desfășurate de auditori în domeniul de 
politică respectiv. 

Documentul de informare elaborat de Curte și intitulat The Commission’s proposal for the 
2021-2027 Multiannual Financial Framework este disponibil pe site-ul Curții (eca.europa.eu) în 
limba engleză. 
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