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Proiectul de buget al UE pe 2015 sprijină creșterea
economică a Europei, în ciuda unor constrângeri
financiare
„Combinarea moștenirii din trecut cu încercarea de a sprijini Europa să iasă din criză, și
toate acestea cu resurse mai limitate”. Acesta este modul în care comisarul UE pentru
buget, Janusz Lewandowski, descrie proiectul de buget al UE pe 2015, astfel cum a fost
adoptat de Comisie astăzi (angajamente: 145,6 miliarde EUR; plăți: 142,1 miliarde EUR).
Cea mai mare parte a acestor angajamente vizează proiecte viitoare menite să sporească
puterea economică a Europei, în timp ce aproximativ 40 % din plăți încă acoperă
proiectele finanțate de UE în perioada financiară 2007-2013. De asemenea, Comisia
propune o reducere suplimentară de 1 % a personalului, a treia în trei ani.
„Bugetul UE reprezintă efortul a 28 de țări de a pune în comun o mică parte a resurselor
lor astfel încât peste 500 de milioane de europeni să beneficieze de acestea într-o măsură
cât mai mare”, adaugă domnul Janusz Lewandowski. Astfel se evită duplicarea eforturilor
la nivel național și fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin
eforturi combinate se obțin rezultate mai bune decât printr-o acțiune fragmentată.
Proiectul de buget pe 2015 reprezintă 1 % din VNB-ul ansamblului statelor membre și
reușește să țină seama de problemele importante actuale și viitoare, precum criza din
Ucraina sau nevoia de a consolida securitatea energetică a UE prin reorientarea resurselor
sale precare.”
Majorarea propusă, de 2,1 % în credite de angajament și de 1,4 % în credite de plată,
este practic absorbită de rata estimată a inflației pentru 2015.
Creditele de angajament se axează pe noile programe (CFM 2014-2020) și aproape 60 %
din suma propusă este destinată programelor de sprijinire a cercetării și inovării, a
tineretului și întreprinderilor din Europa.
Cea mai mare parte a creditelor de plată este alocată domeniilor care stimulează creșterea
economică și ocuparea forței de muncă (+ 29,5 % față de 2014), cum ar fi cercetarea
(Orizont 2020), rețelele transeuropene de energie, transporturi și TIC (Mecanismul pentru
interconectarea Europei) sau inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”.
Alte domenii în care se înregistrează creșteri de plăți sunt Fondul pentru azil, migrație și
integrare (+140 %) și protejarea sănătății europenilor și a consumatorilor europeni
(+20 %).
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Costurile de funcționare ale UE rămân stabile, la aproximativ 4,8 % din bugetul total.
Majorarea (+ 1,6 %) este aproape de valoarea estimată a ratei inflației, prin urmare,
bugetul nu crește în termeni reali. Proiectul de buget include, de asemenea, a treia
reducere de 1 % a personalului în trei ani. În cele din urmă, Comisia a redus cererile în
materie de cheltuieli și resurse umane ale altor instituții ale UE pentru a le alinia mai bine
cu obiectivul de reducere a personalului cu 5 % în 5 ani și a aplicat reduceri ale altor
cheltuieli administrative.
Ce urmează?
După adoptarea, astăzi, de către Comisie a proiectului de buget pe 2015, Consiliul (statele
membre) și mai apoi Parlamentul European își vor adopta poziția. Va urma o perioadă de
conciliere de 21 de zile pentru a se ajunge la un acord de compromis între Consiliu și
Parlament.
(Tabele și grafice pe paginile următoare)
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Proporția cheltuielilor
Angajamente în valoare de 145,6 miliarde EUR

Plăți în valoare de 142,1 miliarde EUR
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în milioane EUR, cifre rotunjite (∆ 2014
în %)

PROIECTUL DE BUGET PE 2015

Angajamente

Plăți

1. Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii:

66 674,0 (+4,2)

67 184,5 (+1,2)

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

17 447,2 (+5,8)

15 582,6 (+29,5)

Coeziune economică, socială și teritorială

49 226,8 (+3,6)

51 601,9 (-5,0)

2. Creștere durabilă: resurse naturale

59 253,7 (+0,0)

56 907,3 (+0,6)

Cheltuieli de piață și ajutoare directe

43 903,8 (+0,3)

43 897,0 (+0,3)

Dezvoltare rurală, mediu și pescuit

15 349,9 (-0,9)

13 010,3 (+0,2)

3. Securitate și cetățenie

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Europa în lume

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administrație

8 612,2 (+2,5)

8 612,4 (+2,5)

din care Comisia

3 297,2 (+1,1)

3 297,2 (+1,1)

din care alte instituții

3 595,9 (+2,1)

3 595,9 (+2,1)

Instrumente speciale (în afara CFM)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Total credite

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% din VNB-ul UE-28

1,04

1,02

Printre instrumentele speciale se numără „Rezerva pentru ajutoare de urgență (RAU)”,
„Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)” și „Fondul de solidaritate al Uniunii
Europene (FSUE). În scopul calculării marjei din cadrul plafonului pentru credite de plată,
creditele corespunzătoare sunt considerate în afara CFM. Același lucru este valabil și
pentru creditele aferente Instrumentului de flexibilitate.
Informații suplimentare
Pagina de internet dedicată BUGETULUI UE:
http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm
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Persoane de contact:
Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32, Twitter:@ECspokesbudget)
Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)
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