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1. INTRODUCERE 

Acest raport prezintă o prognoză pe termen lung a viitoarelor intrări și ieșiri pentru următorii cinci 

ani (2019-2023), în conformitate cu articolul 247 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 

financiar
1
. Analiza ține seama de principiile și condițiile stipulate în proiectul de acord de retragere

2
 

dintre UE și Regatul Unit. Aceasta nu evaluează impactul asupra prognozei pe termen lung ca 

urmare a neîncheierii sau neratificării Acordului de retragere. 

În domeniul de aplicare al prognozei intră elementele cadrului financiar actual și ale viitoarelor 

cadre financiare. Prognoza se bazează pe nivelul creditelor de angajament pentru 2019 și 2020, 

astfel cum este inclus în proiectul de buget pe 2019 și în programarea financiară pentru 2020 care îl 

însoțește. Pentru anii 2021-2023, se iau în considerare angajamentele prezentate în propunerea 

Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual (CFM)
3
.  

Se au în vedere, de asemenea, noi informații, ca urmare a propunerii privind CFM din 2 mai 2018, 

după cum urmează: previziunile actualizate ale statelor membre privind punerea în aplicare  

a fondurilor structurale și de investiții europene 2014-2020
4
 (fondurile ESI), furnizate până la  

31 iulie 2018; modificările aduse bugetului pe 2018 (și anume, proiectul de buget rectificativ nr. 5
5
 

și rezultatele exercițiului de transfer global) și scrisoarea rectificativă nr. 1 la proiectul de buget 

pe 2019. Inițiativele anunțate la 12 septembrie 2018
6
 pentru a consolida în continuare  

Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Uniunii Europene 

pentru Azil au fost de asemenea luate în considerare. 

2. REZULTATELE PROGNOZEI 

2.1.  Plăți 

2.1.1. Plăți până la încheierea actualului CFM (2019-2020) 

Pentru anul 2019, previziunile privind plățile urmează nivelurile propuse în proiectul de buget  

pe 2019 (inclusiv scrisoarea rectificativă nr. 1). Plățile pentru 2020 au fost evaluate ținând seama de 

execuția din perioada 2014-2017 și din prima jumătate a anului 2018, de informațiile disponibile la 

momentul pregătirii proiectului de buget pe 2019, precum și de previziunile actualizate ale statelor 

membre în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020.  

Pentru ultimul an al actualului CFM se preconizează că toate programele de cheltuieli vor atinge 

viteza de croazieră. Cea mai mare parte a programelor din cadrul politicii de coeziune aferente 

perioadei 2007-2013 ar urma să fie închisă până la sfârșitul anului 2019. 

                                                 

 
1 Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii și normele sale de aplicare, Regulamentul (UE, 

Euratom) 2018/1046, 30 iulie 2018. 
2 TF50(2018)33 — Comisia către UE-27, 28 februarie 2018. 
3 COM (2018) 321 până la 328, 2.5.2018. 
4 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC),  

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). 
5 COM(2018) 537, 10 iulie 2018. 
6 COM(2018) 631 final, 12.9.2018 și COM(633) final, 12.9.2018. 
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2.1.2. Plăți în cadrul următorului CFM (2021-2023) 

Previziunile de plăți în perioada 2021-2022 asigură compatibilitatea cu plafonul resurselor proprii 

de 1,20 % din VNB al UE. Deși Comisia a propus majorarea plafonului resurselor proprii pentru a 

lua în considerare baza VNB pentru 27 de state membre, nivelul actual ar putea fi încă aplicabil ca 

urmare a procesului de ratificare îndelungat al noii Decizii privind resursele proprii.  

La începutul următoarei perioade de programare (2021-2022), jumătate din toate plățile (51 %) ar 

acoperi angajamentele restante ale cadrelor financiare anterioare (RAL, „Reste à liquider”).  

Încă 35 % din plăți ar acoperi credite nediferențiate, în cazul cărora plățile urmează  

imediat angajamentelor (și anume: primul pilon al politicii agricole comune, cheltuieli de la  

rubrica 7 - „Administrație publică europeană”, subvenția acordată agențiilor descentralizate).  

Restul de 14 % ar rezulta din lansarea noii generații de programe de cheltuieli. 

Începând cu 2023, mai mult de jumătate din angajamentele restante (RAL) din perioada de dinainte 

de 2021, ar urma să fie plătite și, prin urmare, procentul de plăți aferente angajamentelor anterioare 

anului 2021 va scădea. În paralel, se preconizează că execuția programelor aferente  

perioadei 2021-2027 va intra în viteza de croazieră, cu o creștere substanțială a nivelului de plăți  

în 2023, comparativ cu primii doi ani (de la 45 % din plățile totale la 68 % în 2021). 

2.1.3. Dezangajări 

Suma totală a dezangajărilor prevăzute pentru perioada 2019-2023 este de 6,4 miliarde EUR. 

Aproximativ două treimi din dezangajări se referă la programele din perioada 2014-2020  

(4,3 miliarde EUR), în timp ce dezangajările RAL anterioare anului 2014 sunt eliminate treptat, așa 

cum se întâmplă în cazul plăților aferente acestui RAL. Nu se preconizează dezangajări pentru 

angajamentele din propunerea CFM pe perioada 2021-2027. 

Nivelurile de dezangajare diferă de la o rubrică la alta, deoarece previziunile sunt stabilite ținând 

seama de dezangajările deja efectuate și de dezangajările identificate la momentul pregătirii 

proiectului de buget pe 2019. În principiu, dezangajările sunt prevăzute pentru întreaga durată a 

perioadei de programare. Întrucât pentru majoritatea programelor și acțiunilor nu există norme de 

dezangajare automată, orice defalcare anuală a dezangajărilor ar avea un grad ridicat de 

aproximare. Pentru a estima valoarea dezangajărilor numai până în 2023, dezangajările RAL de la 

sfârșitul anului 2018 au fost defalcate proporțional cu plățile anuale aferente. Potențialele 

dezangajări pentru angajamentele aferente exercițiilor 2019 și 2020 ar avea loc în cele mai multe 

situații după 2023, în conformitate cu ciclul general de încheiere a programelor. 

S-au stabilit previziuni specifice în ceea ce privește fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 — 

acestea țin seama de experiența cu încheierea programelor pentru perioada 2007-2013 și,  

de asemenea, de calendarul preconizat de dezangajare. Deoarece anul efectiv de  

dezangajare depinde de datele de închidere specifice fiecărui stat membru și având în  

vedere normele de dezangajare n+3 aflate în vigoare, dezangajările se vor întinde cel mai  

posibil pe perioada 2024-2026. Prin urmare, nu există un impact asupra perioadei prognozei care 

face obiectul prezentului raport.  

2.1.4. Evoluția nivelului angajamentelor restante (RAL) 

Se estimează că RAL la începutul perioadei de raportare va fi de aproximativ 276 de miliarde EUR 

și că va ajunge la 295 de miliarde EUR la sfârșitul actualului cadru financiar. Se preconizează că 
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până la sfârșitul anului 2023 RAL va fi de aproximativ 314 miliarde EUR, ceea ce duce la o 

creștere de 14 % a valorii nominale pe perioada de 5 ani care este analizată. Cu toate acestea, 

evoluția anuală a volumului RAL nu este constantă, deoarece RAL evoluează în funcție de raportul 

dintre plata anuală și angajamentele anuale. Acest procent este de 90 % pentru anul 2019 și va 

crește până la 99 % în 2023. Plățile se apropie de angajamente în 2023, în mare parte ca urmare a 

combinării primului obiectiv privind dezangajarea automată pentru noile programe în conformitate 

cu Regulamentul privind dispozițiile comune și a obiectivului de dezangajare n+3 pentru ultima 

tranșă a fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020 și închiderea acestor programe. Prin urmare, 

creșterea volumului RAL în 2023 față de exercițiul precedent s-ar limita la mai puțin de 1 %. 

2.2.  Venituri 

Bugetul UE este finanțat din resurse proprii și din alte venituri. Valoarea globală a resurselor 

proprii necesare pentru finanțarea bugetului se stabilește prin scăderea celorlalte venituri din 

cheltuielile totale. În consecință, previziunile privind veniturile bugetului UE pe 2019-2023 au la 

bază principiul echilibrului între cheltuieli și venituri; prin urmare, veniturile totale trebuie să fie 

egale cu cheltuielile totale. 

3. IPOTEZE CARE STAU LA BAZA PROGNOZEI  

3.1.  Ipoteze specifice în funcție de principalele elemente de cheltuieli  

3.1.1. Fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 și fondurile politicii de coeziune 

pentru perioada 2021-2027 

Previziunile privind plățile pentru fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 se bazează pe 

experiența dobândită cu cererile de plăți intermediare depuse ca un procentaj din pachetul financiar 

global. Examinarea performanțelor va avea loc în 2019, iar angajamentele aferente puse deoparte 

din 2014 ar conduce la primele plăți numai în 2020. Profilurile de plată specifice sunt utilizate 

pentru fiecare fond. Intensificarea într-o anumită măsură a ritmului de execuție în comparație cu 

nivelurile actuale este estimată în continuare pentru ultimul an al CFM 2014-2020, pe măsură ce se 

ajunge la viteza de croazieră. 

Pentru fondurile politicii de coeziune aferente perioadei 2021-2027, toate dispozițiile relevante ale 

Regulamentului privind dispozițiile comune au fost luate în considerare (prefinanțări, verificări 

financiare, lipsa rezervei de performanță). Profilurile cererilor de plată intermediare au fost estimate 

pe baza statisticilor privind sumele solicitate pe an în programele aferente perioadei 2007-2013, cu 

norme de dezangajare n+2. 

3.1.2. Plățile directe și măsurile de piață din cadrul politicii agricole comune 

În ceea ce privește creditele pentru Fondul european de garantare agricolă, acestea sunt în mare 

parte nediferențiate și cea mai mare parte legată de plățile directe acordate agricultorilor este, de 

obicei, rambursată statelor membre în primele luni ale exercițiului bugetar. 

3.1.3. Alte programe și fonduri 

Pentru toate celelalte elemente de cheltuieli (de exemplu, cercetare și inovare, proiecte de 

infrastructură de mare anvergură, politici interne și externe), previziunile pentru plățile aferente 

angajamentelor autorizate în cadrul financiar actual se bazează pe proiectul de buget pe 2019 și pe 
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graficele plăților corespunzătoare, în funcție de liniile bugetare individuale (astfel cum sunt 

prezentate în Documentul de lucru partea XII
7
).  

Pentru noua generație de programe de cheltuieli, nevoile de plăți anuale au fost calculate pe baza 

datelor statistice privind execuția efectivă din ultimii 10 ani (din 2007 până în 2017) a programelor 

curente corespunzătoare și a celor anterioare lor din perioada 2007-2013. Pentru programele fără o 

generație anterioară de programe, estimarea plății se stabilește pe baza experienței cu execuția unui 

tip similar de activități adaptate elementelor specifice ale noului program. 

3.1.4. Administrație 

Cheltuielile administrative (rubrica 5 a cadrului financiar 2014-2020, rubrica 7 a cadrului financiar 

2021-2027) se bazează pe credite nediferențiate; sumele pentru angajamente, astfel cum sunt 

prezentate în proiectul de buget pe 2019, programarea financiară pe 2020 și plafoanele de cheltuieli 

propuse pentru rubrica 7 în perioada 2021-2023 sunt transformate în totalitate în plăți. 

Același lucru este valabil și pentru subvenția destinată agențiilor descentralizate, finanțate în afara 

rubricii administrative. 

3.2. Ipoteze care stau la baza previziunilor privind veniturile 

3.2.1. Resurse proprii tradiționale și contribuții naționale 

Începând din 2018, resursele proprii tradiționale includ numai taxele vamale, deoarece colectarea 

taxei pe producția de zahăr s-a încheiat în 2017. Pornind de la nivelul inclus în proiectul de buget 

pe 2019, taxele vamale sunt preconizate să crească în perioada 2020-2023, în același ritm ca și 

VNB nominal al fiecărui stat membru.  

Contribuțiile naționale (sub formă de resurse proprii bazate pe venitul național brut, resurse proprii 

bazate pe TVA și resurse proprii noi incluse în propunerea Comisiei pentru CFM 2021-2027) 

remediază situația pentru a echilibra veniturile și cheltuielile prevăzute.  

3.2.2. Alte venituri 

Cea mai mare parte a componentelor „altor venituri” – inclusiv contribuțiile personalului, veniturile 

provenite din funcționarea administrativă a instituțiilor, contribuțiile și restituirile aferente 

acordurilor și programelor Uniunii, dobânzile pentru plăți întârziate și pentru amenzi, veniturile 

provenite din operațiunile UE de împrumut și de creditare și veniturile diverse - precum și 

excedentele din anii anteriori sunt dificil de proiectat, având în vedere volatilitatea lor inerentă.  

Prin urmare, se pleacă de la premisa că sumele înscrise în buget pentru alte venituri în proiectul de 

buget pe 2019 vor rămâne constante din punct de vedere nominal în perioada 2020-2023. 

4. CONCLUZII 

Prezenta prognoză indică faptul că plafoanele pentru plăți în perioada 2019-2020, precum și în 

propunerea privind CFM pentru perioada 2021-2023 sunt compatibile cu nevoile de plată preconizate 

                                                 

 
7 COM (2018) 600 — mai 2018. 
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pentru programele din perioada 2014-2020, pe de o parte, și cu introducerea treptată, fără sincope, a 

programelor de cheltuieli pentru perioada 2021-2027, pe de altă parte.  

Principalul factor care influențează previziunea plăților din buget este ritmul punerii în aplicare a 

fondurilor ESI în perioada 2014-2020. Chiar dacă se preconizează că punerea în aplicare va atinge 

viteza de croazieră în 2020, întârzierile acumulate de la începutul perioadei de programare actuale au 

un impact asupra nivelului de angajamente restante (reste à liquider — RAL) la începutul noii 

perioade.  

Prin urmare, punerea în aplicare a fondurilor ESI în perioada 2019-2020 va fi monitorizată cu 

atenție în continuare, întrucât orice întârzieri suplimentare ar putea duce la creșterea nevoilor de 

plată după 2020, urmând a fi acoperite în limita plafoanelor propuse pentru plăți, care trebuie să 

acopere, de asemenea, cerințele de plată ale noii generații de programe de cheltuieli la începutul 

următorului cadru financiar. 
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Anexa 1 

 
Tabel 1 – Prognoza pe termen lung a viitoarelor intrări și ieșiri aferente bugetului UE în perioada 2019-2023  

În miliarde EUR, prețuri curente 
CFM 2014-2020  

(UE-28) 

Propunerea Comisiei privind CFM 

pentru perioada 2021-2027 (UE-27) 

  PB 2019 2020 2021 2022 2023 

IEȘIRI           

Plafonul angajamentelor 164,1 168,8 166,7 173,7 179,4 

Plafonul de plăți 166,7 172,2 159,4 164,0 177,3 

Credite de angajament 164,9 167,8 166,7 173,7 179,4 

Credite de plată 148,1 160,1 159,4 164,0 177,3 

din care plăți aferente angajamentelor anterioare 

anului 2021 
148,1 160,1 88,1 76,6 56,0 

1a. Competitivitate pentru creștere și locuri de 

muncă 
20,5 23,0 13,9 9,0 6,4 

1b. Coeziune economică, socială și teritorială 47,0 52,1 48,5 47,8 36,7 

2. Creștere durabilă: resurse naturale 57,6 59,6 15,2 11,8 7,3 

3. Securitate și cetățenie 3,5 4,1 1,7 0,7 0,2 

4. Europa globală 9,5 11,0 8,9 7,3 5,4 

5. Administrație  10,0 10,3 0,0 0,0 0,0 

din care plățile aferente angajamentelor pentru 

perioada 2021-2023* 
    71,2 87,3 121,4 

1. Piața unică, inovare și agenda digitală     7,8 14,2 17,1 

2. Coeziune și valori      5,2 6,8 31,1 

3. Resurse naturale și mediu     41,3 44,8 47,8 

4. Migrație și gestionarea frontierelor     1,8 2,4 3,1 

5. Securitate și apărare     0,8 1,5 2,0 

6. Vecinătate și întreaga lume     3,3 6,2 8,6 

7. Administrația publică europeană     11,0 11,4 11,8 

Alte instrumente speciale** 0,4 p.m. p.m. p.m. p.m. 

Total credite de plată, inclusiv instrumentele 

speciale 
148,5 160,1 159,4 164,0 177,3 

  
    

  

INTRĂRI           

Resurse proprii totale: 146,6 158,2 157,5 162,1 175,4 

din care suma netă a resurselor proprii tradiționale 21,5 22,2 21,8 22,4 23,2 

din care contribuții naționale *** 125,1 136,0 135,7 139,6 152,3 

Alte venituri 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Total venituri 148,5 160,1 159,4 164,0 177,3 

* Plățile pentru posibila utilizare a marjelor, dar și pentru rezerva Uniunii (corespunzătoare dezangajărilor prevăzute) au fost 

adăugate la totalul pentru fiecare rubrică, în principiu repartizate proporțional cu marjele rubricilor. 

** Următoarele sume corespund plăților prevăzute în proiectul de buget pe 2019 pentru Fondul european de ajustare la globalizare, 

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene și rezerva pentru ajutoare de urgență. Ca urmare a naturii lor specifice, utilizarea 

acelor instrumente după anul 2019 nu poate fi estimată.  

Creditele pentru acele instrumente sunt considerate în afara plafoanelor cadrului financiar multianual în scopul calculării marjelor 

corespunzătoare. Acest lucru este valabil și pentru creditele aferente instrumentului de flexibilitate. 

*** Contribuțiile naționale includ resursa proprie bazată pe venitul național brut, resursa proprie bazată pe TVA și resursele 

proprii noi incluse în propunerea Comisiei pentru CFM 2021-2027. Orice contribuție a Regatului Unit pentru obligațiile restante la 

sfârșitul anului 2020 ar constitui alte venituri și, în consecință, ar reduce contribuțiile naționale. 
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Tabel 2 – Dezangajări prevăzute pentru perioada 2019-2023 

   
În miliarde EUR, prețuri curente 

Dezangajări* 

Aferente 

angajamentelor 

anterioare 

anului 2014 

Aferente 

angajamentelor 

pentru perioada 

2014-2020 

TOTAL  

2018-2023 

(a) (b) (a+b) 

1a. Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă -1,0 -1,0 -1,9 

1b. Coeziune economică, socială și teritorială -0,1 -0,2 -0,3 

2. Creștere durabilă: resurse naturale -0,4 -0,1 -0,5 

3. Securitate și cetățenie -0,2 -2,1 -2,3 

4. Europa globală -0,4 -0,9 -1,3 

5. Administrație  0,0 0,0 0,0 

TOTAL -2,1 -4,3 -6,4 

 
* Nu se preconizează dezangajări aferente angajamentelor propuse pentru cadrul financiar pe perioada 2021-2027. 

 

Tabel 3– Variația totalului angajamentelor restante din 2019 până în 2023 

    

În miliarde EUR, prețuri 

curente 

RAL la sfârșitul 

anului 2018* 

Angajamente 

2018-2023 
Plăți 2018-2023 Dezangajări** 

RAL la sfârșitul 

anului 2023 

(a) (b) (c) (d) (a+b-c-d) 

276,3 852,6 809,0 -6,0 313,8 

Din care: 
    

CFM 2014-2020     
Total dezangajări și 

suma plătită de alte 

surse de finanțare 
  

276,3 332,8 529,1 -7,9 72,1 

CFM 2021-2027     
Dezangajări, reutilizate 

ulterior 
  

nu se aplică 519,8 279,9 1,9 241,8 

 
* Rezerva de performanță pusă deoparte în perioada 2014-2018 este inclusă în RAL, însă nu sunt prevăzute plăți 

pentru aceste angajamente înainte de 2020.     

** Acesta este rezultatul net al dezangajărilor preconizate până în 2020 (care reduc RAL) și al dezangajărilor 

efectuate după 2020 (care prin intermediul mecanismului de rezervă al Uniunii pot duce la noi credite de angajament); 

cifra include, de asemenea, cuantumuri ce vor fi acoperite prin intermediul altor surse de finanțare (și anume: 

recuperări).     


	1. Introducere
	2. Rezultatele prognozei
	2.1.  Plăți
	2.1.1. Plăți până la încheierea actualului CFM (2019-2020)
	2.1.2. Plăți în cadrul următorului CFM (2021-2023)
	2.1.3. Dezangajări
	2.1.4. Evoluția nivelului angajamentelor restante (RAL)
	2.2.  Venituri

	3. Ipoteze care stau la baza prognozei
	3.1.  Ipoteze specifice în funcție de principalele elemente de cheltuieli
	3.1.1. Fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 și fondurile politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027
	3.1.2. Plățile directe și măsurile de piață din cadrul politicii agricole comune
	3.1.3. Alte programe și fonduri
	3.1.4. Administrație
	3.2. Ipoteze care stau la baza previziunilor privind veniturile
	3.2.1. Resurse proprii tradiționale și contribuții naționale
	3.2.2. Alte venituri

	4. Concluzii

