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Având în vedere: 

– Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, coroborat cu 

Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 

106a, 

– Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii 

(...)
1
, în special articolul 42, 

– proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 

adoptat de Comisie la 21 iunie 2018
2
, 

Comisia Europeană prezintă Parlamentului European și Consiliului Scrisoarea rectificativă 

nr. 1 la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, 

argumentele rectificării fiind prezentate în expunerea de motive. 

MODIFICĂRI LA SITUAȚIA VENITURILOR ȘI A CHELTUIELILOR PE 

SECȚIUNI 

Modificările la situația veniturilor și a cheltuielilor pe secțiuni pot fi consultate pe site-ul web 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). Versiunea în limba engleză a 

modificărilor la această situație se atașează ca anexă la buget, cu titlu informativ. 

                                                 
1
  JO L 193, 30.7.2018, p. 1. 

2
 COM(2018) 600, 21.6.2018. 

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm
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1. INTRODUCERE 

Prezenta Scrisoare rectificativă nr. 1 la proiectul de buget pentru exercițiul 2019 (SR 1/2019) cuprinde 

următoarele: 

 actualizarea nevoilor estimate, a veniturilor alocate și a creditelor pentru cheltuieli agricole. 

SR 1/2019 include, pe lângă evoluția factorilor de piață, impactul deciziilor luate în sectorul 

agricol de la adoptarea, în iunie 2018, a PB 2019, precum și alte propuneri despre care se 

preconizează că vor avea un efect semnificativ în cursul exercițiului 2019. 

 actualizarea creditelor de angajament și de plată în urma recentelor acorduri politice la care au 

ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la următoarele propuneri ale Comisiei: 

 crearea Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării; 

 crearea Corpului european de solidaritate; 

 adaptarea obiectivului general și majorarea pachetului financiar al Programului de sprijin 

pentru reforme structurale. 

 impactul noilor inițiative înaintate recent de Comisie în ceea ce privește: 

 Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă; 

 Agenția Uniunii Europene pentru Azil;  

 Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. 

 alte ajustări bazate pe ultimele evoluții privind Europol, eu-LISA, Parchetul European, Serviciul 

European de Acțiune Externă și acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil; 

 corecțiile tehnice la schema de personal a Agenției Europene pentru Medicamente și comentariul 

bugetar de la linia de cheltuieli de sprijin pentru programul ISA². 

În ansamblu, impactul net al SR 1/2019 asupra cheltuielilor din proiectul de buget pentru 2019 este o 

diminuare cu 45,0 milioane EUR a creditelor de angajament și cu 85,0 milioane EUR a creditelor de 

plată. 

2. FONDUL EUROPEAN DE GARANTARE AGRICOLĂ  

2.1  Imagine de ansamblu 

Scopul SR 1/2019 este de a actualiza estimările cheltuielilor agricole pe baza celor mai recente date 

economice și a celui mai recent cadru legislativ. La sfârșitul lunii septembrie 2018, Comisia a avut la 

dispoziție o primă indicație privind nivelul producției din 2018, precum și previziuni privind piețele 

agricole, care reprezintă baza pentru estimările actualizate ale nevoilor bugetare pentru 2019.  

Pe lângă luarea în considerare a factorilor de piață, prezenta SR 1/2019 include impactul deciziilor 

legislative adoptate în sectorul agricol de la întocmirea, în mai 2018, a proiectului de buget pentru 

2019, precum și impactul unor decizii care sunt în curs de pregătire și vor fi adoptate în curând. 

  



 

 
 4  

În ansamblu, nevoile FEGA pentru 2019 (după luarea în considerare a dispozițiilor FEGA referitoare 

la „disciplina financiară”) sunt estimate în prezent la 44 254,4 milioane EUR, ceea ce reprezintă o 

creștere cu 91,9 milioane EUR față de proiectul de buget pentru 2019. Această creștere se datorează în 

mare parte unor nevoi suplimentare (+ 52,0 milioane EUR) pentru capitolul 05 03 Plăți directe care 

vizează contribuția la veniturile fermelor, limitarea variabilității acestora și îndeplinirea obiectivelor 

privind mediul și schimbările climatice. În plus, există modificări limitate la capitolul 05 02 

Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol prin intervenții pe piețele agricole și la capitolul 

05 07 Auditul cheltuielilor agricole finanțat din Fondul european de garantare agricolă (FEGA), în 

valoare de + 10,0 milioane EUR și, respectiv, + 29,9 milioane EUR.  

Cuantumul veniturilor alocate preconizat a fi disponibil în 2019 crește de la 549,1 milioane EUR în 

proiectul de buget pentru 2019 la 825,0 milioane EUR (+ 275,9 milioane EUR), acoperind pe deplin 

nevoile suplimentare. Actualizarea estimărilor se referă la sumele provenite din deciziile de închidere 

a conturilor (+ 88,9 milioane EUR) și din nereguli (-4 milioane EUR). În plus, SR 1/2019 include 

reportarea preconizată din 2018 în 2019 a unor venituri alocate de 191,0 milioane EUR („excedentul” 

așteptat al FEGA)
3
. Excedentul estimat nu include creditele neutilizate (459,5 milioane EUR) ale 

Rezervei din 2018 pentru situații de criză în sectorul agricol, la care nu se va recurge. Aceste credite 

neutilizate vor fi reportate în vederea rambursării fermierilor care vor fi supuși disciplinei financiare în 

2019. 

Ca urmare a acestor actualizări, Comisia propune reducerea cu -184,0 milioane EUR față de proiectul 

de buget pentru 2019 a estimărilor privind cheltuielile pentru agricultură. Pentru a acoperi nevoile 

FEGA din 2019 sunt necesare credite de angajament în valoare de 43 429,4 milioane EUR, care includ 

suma de 468,7 milioane EUR destinată Rezervei pentru situații de criză în sectorul agricol. Această 

sumă globală este inferioară subplafonului net al FEGA de 43 880,3 milioane EUR, ceea ce înseamnă 

că mecanismul de disciplină financiară va fi aplicat numai în vederea stabilirii rezervei pentru situații 

de criză în sectorul agricol pentru exercițiul bugetar 2019
4
. 

2.2  Observații detaliate 

05 02  Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol prin intervenții pe piețele agricole 

(credite -30,0 milioane EUR) 

(în milioane EUR, cifre rotunjite la prețurile curente) 

Intervenții pe piețele agricole 
Proiectul de buget pentru 

2019 

Scrisoarea rectificativă 

 nr. 1/2019 

Proiectul de buget pentru 

2019  

(inclusiv SR 1/2019) 

Nevoi 2 613,2 +10,0 2 623,2 

- Veniturile alocate estimate disponibile în 2018 100,0 +40,0 140,0 

Creditele solicitate 2 513,2 -30,0 2 483,2 

În ansamblu, nevoile pentru măsurile de intervenție pe piețele agricole cresc ușor cu 

10,0 milioane EUR față de proiectul de buget pentru 2019. Creditele solicitate în SR 1/2019 pot fi 

diminuate cu 30,0 milioane EUR, deoarece veniturile alocate preconizate a fi disponibile pentru 

capitolul 05 02 (care se ridică la 140,0 milioane EUR) sunt mai mari cu 40,0 milioane EUR față de 

cele din PB 2019. 

  

                                                 
3
  Această estimare se bazează pe declarațiile privind cheltuielile efective primite de la statele membre până în luna 

august 2018, completate cu previziunile pentru perioada 1.9.2018-15.10.2018. Informațiile complete privind 

cheltuielile efective din această perioadă rămasă vor fi disponibile la sfârșitul lunii octombrie/începutul lunii 

noiembrie 2018.  
4
  Rata de ajustare a plăților directe legate de mecanismul de disciplină financiară pentru anul calendaristic 2018 

este stabilită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei. Comisia va actualiza în 

consecință această rată, ținând seama de modificările propuse în prezenta SR 1/2019. 



 

 
 5  

Pentru fructe și legume, Comisia propune o reducere a creditelor pentru postul bugetar 05 02 08 03 

(Fonduri operaționale ale organizațiilor de producători) cu 40 milioane EUR față de proiectul de buget 

pentru 2019. În 2019 vor trebui colectate venituri alocate suplimentare pentru acoperirea tuturor 

nevoilor. Creditele care rezultă din această reducere vor fi utilizate pentru realocare la articolul 

bugetar 13 08 02 (PSRS – Asistență tehnică operațională transferată de la rubrica 2), potrivit acordului 

politic la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la propunerea Comisiei de 

majorare a pachetului financiar al Programului de sprijin pentru reforme structurale (secțiunea 3.3 de 

mai jos). Creditele pentru sectorul produselor lactate (articolul bugetar 05 02 12) scad cu 

3,0 milioane EUR, reflectând ritmul constant al vânzărilor de lapte praf degresat în afara 

intervențiilor, care reduc costurile de depozitare pentru cantitățile rămase în stoc.  

O altă modificare propusă în SR 1/2019 pentru măsurile de piață se referă la sectorul cărnii de pasăre 

(articolul bugetar 05 02 15 99) și constă într-o creștere cu 13,0 milioane EUR, legată de măsurile 

excepționale specifice pentru fermieri ca urmare a apariției unor focare de gripă aviară. 

05 03  Plăți directe care vizează contribuția la veniturile fermelor, limitarea variabilității 

acestora și îndeplinirea obiectivelor privind mediul și schimbările climatice (credite -

183,9 milioane EUR) 

(în milioane EUR, cifre rotunjite la prețurile curente) 

Plăți directe 
Proiectul de buget pentru 

2019 

Scrisoarea rectificativă 

 nr. 1/2019 

Proiectul de buget pentru 

2019  

(inclusiv SR 1/2019) 

După disciplina financiară (inclusiv creditele destinate „Rezervei pentru situații de criză în sectorul agricol”) 

Nevoi 41 430,7 +52,0 41 482,7 

- Veniturile alocate estimate disponibile în 2018 449,1 +235,9 685,0 

Creditele solicitate 40 981,6 -183,9 40 797,7 

Față de proiectul de buget pentru 2019, creditele solicitate pentru capitolul 05 03 sunt revizuite în 

scădere cu 183,9 milioane EUR. Această modificare se datorează, în principal, volumului mai ridicat 

de venituri alocate (+235,9 milioane EUR) postului 05 03 01 10 Schema de plată de bază (BPS). 

Există, de asemenea, unele variații între posturile bugetare pentru plăți directe, care reflectă evaluarea 

actualizată a nevoilor. 

Alte cheltuieli agricole finanțate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) (credite 

+29,9 milioane EUR) 

Creditele pentru articolul bugetar 05 07 02, Soluționarea litigiilor trebuie majorate cu 

29,0 milioane EUR ca urmare a unei hotărâri a Curții de Justiție privind fostele cotizații la producția 

de zahăr. Unele plăți despre care se preconiza inițial că vor fi declarate în 2018 se amână pentru 2019. 

În plus, există unele actualizări minore pentru articolele bugetare 05 07 01 06 Corecții financiare în 

favoarea statelor membre în urma deciziilor de închidere a conturilor și 05 07 01 07 Corecții 

financiare în favoarea statelor membre în urma deciziilor de verificare a conformității. 

2.3  Cifre detaliate per linie bugetară 

în EUR 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea III – Comisia Europeană 

05 02 08 03 Fonduri operaționale ale organizațiilor de producători -40 000 000 -40 000 000 

05 02 12 02 Măsuri de depozitare a laptelui praf degresat -3 000 000 -3 000 000 

05 02 15 99 
Alte măsuri pentru carne de porc, carne de pasăre, ouă, apicultură 

și alte produse de origine animală 
13 000 000 13 000 000 

Subtotal 05 02 -30 000 000 -30 000 000 

05 03 01 02 Schema de plată unică pe suprafață (SPUS) 71 000 000 71 000 000 

05 03 01 07 Plata redistributivă -5 000 000 -5 000 000 
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în EUR 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

05 03 01 10 Schema de plată de bază (SPB) -242 900 000 -242 900 000 

05 03 01 11 
Plata pentru practici agricole care sunt benefice pentru climă și 

mediu 
102 000 000 102 000 000 

05 03 01 13 Plata pentru tinerii fermieri 34 000 000 34 000 000 

05 03 01 99 Altele (plăți directe decuplate) 11 000 000 11 000 000 

05 03 02 40 Plata specifică pentru cultura de bumbac 4 000 000 4 000 000 

05 03 02 50 POSEI – Programe de sprijin ale Uniunii Europene 1 000 000 1 000 000 

05 03 02 60 Schema de sprijin cuplat facultativ 73 000 000 73 000 000 

05 03 02 61 Schema pentru micii fermieri -231 000 000 -231 000 000 

05 03 02 99 Altele (plăți directe) -1 000 000 -1 000 000 

Subtotal 05 03 -183 900 000 -183 900 000 

05 07 01 06 

Cheltuieli pentru corecțiile financiare efectuate în favoarea 

statelor membre în urma deciziilor privind închiderea conturilor 

exercițiilor financiare precedente în ceea ce privește gestiunea 

partajată declarate în cadrul FEOGA, secțiunea „Garantare” 

(măsuri anterioare), și în cadrul FEGA 

-1 700 000 -1 700 000 

05 07 01 07 

Cheltuieli pentru corecțiile financiare efectuate în favoarea 

statelor membre în urma deciziilor privind verificarea 

conformității conturilor exercițiilor financiare precedente în ceea 

ce privește gestiunea partajată declarate în cadrul FEOGA, 

secțiunea „Garantare” (măsuri anterioare), și în cadrul FEGA 

2 600 000 2 600 000 

05 07 02 Soluționarea litigiilor 29 000 000  29 000 000 

Subtotal 05 07 +29 900 000 +29 900 000 

Total FEGA  -184 000 000 -184 000 000 

Comentariile bugetare pentru capitolele 05 02 și 05 03, precum și pentru articolele 6701 și 6702 

privind veniturile sunt ajustate în anexa la buget. 

3. IMPACTUL ACORDURILOR ASUPRA PROPUNERILOR COMISIEI 

3.1  Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării 

Comisia propune actualizarea creditelor de angajament prevăzute pentru Programul european de 

dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), pentru a reflecta acordul politic la care au ajuns 

Parlamentul European și Consiliul
5
 în mai 2018 cu privire la propunerea prezentată de Comisie în 

mai 2017
6
. 

Acordul include stabilirea, la cererea statelor membre, a unei rețele securizate, cu sistem de criptare, 

pentru schimbul de informații UE clasificate între acestea și Comisie. Se propune ca finanțarea acestei 

cerințe, care nu a fost prevăzută în propunerea Comisiei, să fie acoperită de linia de cheltuieli de 

sprijin administrativ a programului. 

Detaliile per linie bugetară sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea III – Comisia Europeană 

02 01 04 05 Cheltuieli de sprijin ale Programului european de dezvoltare 1 750 000 1 750 000 

                                                 
5
  Declarațiile comune ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, anexate la Rezoluția legislativă adoptată 

de Parlamentul European la 3 iulie 2018 (TA/2018/0275). 
6
  COM(2017) 294, 7.6.2017. 
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(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

industrială în domeniul apărării (EDIDP) 

02 05 01 Dezvoltarea și furnizarea de infrastructuri și servicii globale de 

radionavigație prin satelit (Galileo) până în 2020 
15 950 000 - 

02 06 01 Furnizarea de servicii operaționale care se bazează pe observații 

spațiale și date in situ (Programul Copernicus) 
2 000 000 - 

02 07 01 Programul european de dezvoltare industrială în domeniul 

apărării (EDIDP) 
243 250 000 145 250 000 

09 03 03 Promovarea interoperabilității, a dezvoltării durabile, a operării și 

a modernizării infrastructurilor de servicii digitale transeuropene, 

precum și a coordonării la nivel european 

1 992 858 - 

32 02 01 01 O mai bună integrare a pieței interne a energiei și 

interoperabilitatea transfrontalieră a rețelelor de energie electrică 

și gaze 

3 985 714 - 

32 02 01 02 Creșterea nivelului de securitate a aprovizionării cu energie în 

Uniune 
3 985 714 - 

32 02 01 03 Contribuția la dezvoltarea durabilă și la protecția mediului 3 985 714 - 

32 05 01 02 Construirea, operarea și exploatarea instalațiilor ITER – 

Întreprinderea comună europeană pentru ITER – Fusion for 

Energy (F4E) 

6 050 000 - 

40 01 40  Rezervă administrativă -300 000 -300 000 

40 02 41 Credite diferențiate -244 700 000 -146 700 000 

Total  37 950 000 - 

Comentariile bugetare pentru articolele 40 01 40 și 40 02 41 sunt ajustate în anexa la buget. 

3.2  Corpul european de solidaritate 

Comisia propune actualizarea creditelor de angajament și de plată prevăzute pentru Corpul european 

de solidaritate (CES), pentru a reflecta acordul politic la care au ajuns Parlamentul European și 

Consiliul
7
 în iunie 2018 cu privire la propunerea prezentată de Comisie în iunie 2017

8
. 

Acordul impune următoarele modificări la proiectul de buget pentru 2019: 

 extinderea ariei geografice de acțiune a CES de la UE-28 la nivelul Erasmus+ implică realocarea a 

28,1 milioane EUR în credite de angajament de la Erasmus+ către CES, cu ajustările 

corespunzătoare ale creditelor de plată. 

 anularea contribuției din asistența tehnică a Fondului social european (FSE) pentru CES în 2019 

(12,1 milioane EUR), care va fi realocată principalei linii de asistență tehnică a FSE, cu ajustările 

corespunzătoare ale creditelor de plată.  

Această anulare este compensată cu 6,1 milioane EUR din marja nealocată și cu 6 milioane EUR de la 

următoarele redistribuiri identificate în cadrul rubricii 1a: 

 în proiectul de buget pentru 2019, cererea Comisiei privind contribuția UE de echilibrare la 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA, 61,4 milioane EUR) s-a bazat pe o estimare 

prudentă a veniturilor din taxe. Ținând seama de nivelul veniturilor din taxe primite efectiv în 

cursul anului 2018, poate fi pusă la dispoziție suma de 3,0 milioane EUR. 

 Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) a înregistrat unele întârzieri în 

introducerea treptată a unui serviciu care utilizează drone pentru îndeplinirea de sarcini publice pe 

                                                 
7
  Declarațiile comune ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, anexate la Rezoluția legislativă adoptată 

de Parlamentul European la 11 septembrie 2018 (TA/2018/0328). 
8
  COM(2017) 262, 30.5.2017. 
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mare. Deși agenția recuperează aceste întârzieri, se propune punerea la dispoziție a sumei de 

2,0 milioane EUR. 

 Comisia propune reducerea cu 1,0 milioane EUR (-5 %) a creditelor solicitate pentru linia de 

prerogative pentru garanții nucleare. Ținând seama de execuția anterioară, suma redusă ar trebui să 

fie suficientă pentru desfășurarea activităților planificate în 2019. 

În plus, în conformitate cu analiza cost-beneficiu (ACB) a delegării unei părți a punerii în aplicare a 

CES către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), Comisia propune 

transferul sumei de 0,9 milioane EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată, de la 

linia de cheltuieli de sprijin administrativ a CES la linia de contribuție a EACEA. 

Detaliile per linie bugetară sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea III – Comisia Europeană 

02 03 03 Agenția Europeană pentru Produse Chimice – Legislația privind 

produsele chimice 
-3 000 000 -3 000 000 

04 02 63 01 Fondul social european – Asistență tehnică operațională 12 078 000  8 454 600  

04 02 65 Corpul european de solidaritate – Contribuție din Fondul social 

european 
-  3 330 600  

05 04 60 04 Corpul european de solidaritate – Contribuție din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
- 540 000 

06 02 03 01 Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă -2 000 000 -2 000 000 

07 02 07 Corpul european de solidaritate – Contribuție de la subprogramul 

LIFE pentru mediu 
1 000 000 1 000 000 

15 01 04 03 Cheltuieli de sprijin pentru Corpul european de solidaritate 3 612 500 3 612 500 

15 01 06 03 Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură – 

Contribuție de la Corpul european de solidaritate 
937 500 937 500 

15 02 01 01 Promovarea excelenței și cooperării în domeniul educației și 

formării în Europa, precum și a relevanței acestora pentru piața 

forței de muncă 

-1 900 000 -1 900 000 

15 02 01 02 Promovarea excelenței și cooperării în domeniul tineretului în 

Europa, precum și a participării tinerilor la viața democratică din 

Europa 

-26 200 000 -19 650 000 

15 05 01 Corpul european de solidaritate 138 774 568 115 000 000 

23 03 01 03 Corpul european de solidaritate – Contribuție de la mecanismul 

de protecție civilă al Uniunii (UCPM) 
2 000 000 2 000 000 

32 03 01 Garanții nucleare -1 000 000 -1 000 000 

34 02 05 Corpul european de solidaritate – Contribuția de la subprogramul 

LIFE pentru politici climatice 
500 000 500 000 

40 01 40  Rezervă administrativă -4 550 000 -4 550 000 

40 02 41 Credite diferențiate -114 174 568 -99 341 200 

Total  6 078 000 3 934 000 

Comentariile bugetare pentru articolele 40 01 40 și 40 02 41 sunt ajustate în anexa la buget. 

3.3  Programul de sprijin pentru reforme structurale 

Comisia propune actualizarea creditelor de angajament și de plată prevăzute pentru Programul de 

sprijin pentru reforme structurale (PSRS), pentru a reflecta acordul politic la care au ajuns 
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Parlamentul European și Consiliul
9
 în iulie 2018 cu privire la propunerea prezentată de Comisie în 

decembrie 2017
10

. 

În propunerea Comisiei, s-a propus ca majorarea pachetului financiar al programului cu 

40 milioane EUR în credite de angajament să fie finanțată de la rubrica 1b, utilizând Instrumentul de 

flexibilitate
11

. Având în vedere disponibilitatea limitată a marjei de la această rubrică 

(1,9 milioane EUR), s-a propus mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru suma de 

38,1 milioane EUR
12

. 

Conform acordului politic la care s-a ajuns, finanțarea creșterii din 2019 va fi asigurată prin realocări 

de la rubrica 2 (secțiunea 2.2 de mai sus); prin urmare, se retrage propunerea de mobilizare a 

Instrumentului de flexibilitate. 

Detaliile per linie bugetară sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea III – Comisia Europeană 

13 08 01 Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) – 

Asistență tehnică operațională transferată de la rubrica 1b (FSE, 

FEDR și FC) 

-40 000 000 -17 200 000 

13 08 02 Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) – 

Asistență tehnică operațională transferată de la rubrica 2 

(FEADR) 

40 000 000 17 200 000 

Total  - - 

4. IMPACTUL NOILOR INIȚIATIVE ALE COMISIEI 

4.1  Întărirea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

În contribuția sa la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018, Comisia a propus 

prelungirea mandatului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, în special în 

vederea creării unui corp permanent de 10 000 de polițiști de frontieră până la sfârșitul anului 2020
13

. 

Trei categorii de personal sunt propuse pentru a forma Corpul permanent: personalul propriu al 

agenției, personal detașat pe termen lung din statele membre și personal mobilizat pe termen scurt de 

statele membre, cu o trecere treptată către personalul propriu al agenției și detașările pe termen lung.  

Comisia propune includerea în bugetul pentru 2019 a celor 375 de posturi din schema de personal, 

prevăzute cu titlul de personal propriu al agenției în perspectiva înființării corpurilor permanente ale 

poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, precum și majorarea contribuției UE cu 

19 milioane EUR în credite de angajament și de plată pentru asigurarea finanțării lor. Acest lucru ar 

trebui să permită agenției să înceapă recrutarea imediat după încheierea acordului politic privind 

mandatul său extins. Pe lângă întărirea efectivelor cu 375 de agenți contractuali, s-ar permite astfel 

agenției să recruteze încă 750 de persoane în cursul anului 2019. 

Având în vedere lipsa marjei și a posibilității de realocare de la rubrica 3, Comisia propune 

modificarea în consecință a mobilizării Instrumentului de flexibilitate. 

                                                 
9
  Declarațiile comune ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, anexate la Rezoluția legislativă 

adoptată de Parlamentul European la 11 septembrie 2018 (TA/2018/0329).  
10

  COM(2017) 825, 6.12.2017. 
11  JO L 347, 20.12.2013, p. 884–891, articolul 11. 
12

  COM(2018) 280, 23.5.2018. 
13

  COM(2018) 631, 12.9.2018. 
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Detaliile per linie bugetară sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea III – Comisia Europeană 

18 02 03 Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 

(Frontex) 
19 321 000 19 321 000 

Total  19 321 000 19 321 000 

Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget. 

4.2  Majorarea contribuției UE la Agenția Uniunii Europene pentru Azil  

În contribuția sa la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018, Comisia a propus 

prelungirea mandatului Agenției Uniunii Europene pentru Azil, în special pentru întărirea capacității 

acesteia de a asigura sprijin operațional pentru statele membre atunci când este necesar
14

. Pentru ca 

agenția să fie în măsură să furnizeze asistență tehnică și operațională sporită, Comisia propune 

majorarea contribuției UE la agenție cu 55 milioane EUR în credite de angajament și credite de plată.  

Având în vedere lipsa marjei și a posibilității de realocare de la rubrica 3, Comisia propune 

modificarea în consecință a mobilizării Instrumentului de flexibilitate. 

Detaliile per linie bugetară sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea III – Comisia Europeană 

18 03 02 Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 55 000 000 55 000 000 

Total  55 000 000 55 000 000 

4.3  Modificarea regulamentului privind Autoritatea pentru partidele politice europene și 

fundațiile politice europene 

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 

europene
15

 a fost introdus pentru a crește vizibilitatea, recunoașterea, eficacitatea, transparența și 

responsabilitatea partidelor politice europene și a fundațiilor politice afiliate acestora. A fost înființată 

o autoritate independentă pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene 

(„Autoritatea”), care înregistrează, monitorizează și, dacă este necesar, impune sancțiuni asupra 

partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene. Autoritatea analizează, de asemenea, 

cazurile în care există suspiciunea că aceste entități nu au respectat valorile europene fundamentale. 

Ca parte a contribuției sale la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018, Comisia a 

adoptat o propunere
16

 de modificare a acestui regulament în ceea ce privește o procedură de verificare 

legată de încălcarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor 

pentru Parlamentul European.  

Pentru buna funcționare și eficacitatea Autorității, se propune adăugarea a 9 posturi la schema de 

personal a Parlamentului European
17

, pe lângă postul temporar de director al Autorității, care este deja 

                                                 
14

  COM(2018) 633, 12.9.2018. 
15

 JO L 317, 4.11.2014, p. 1. 
16

  COM(2018) 636, 12.9.2018. 
17

  4 posturi temporare: 1 AD9, 1 AD5 și 2 AST3 și 5 posturi permanente: 2 AD5, 1 AST3 și 2 AST-SC1. 
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inclus în proiectul de budget pentru 2019
18

. În consecință, vor fi alocate, în total, Autorității 

10 posturi.  

Având în vedere timpul necesar pentru recrutarea personalului permanent, se propune ca în secțiunea 

Parlamentului din proiectul de buget pentru 2019 să se adauge un nivel de credite corespunzător unei 

perioade de activitate efectivă medie de șase luni în 2019.  

Pentru sprijinul imediat către Autoritate, se propune, de asemenea, să se adauge în secțiunea 

Parlamentului European din proiectul de buget pentru 2019 creditele corespunzătoare activității 

efective a 6 agenți contractuali timp de șase luni în 2019. Această adăugare este compensată de o 

reducere echivalentă în secțiunea Comisiei. 

Detaliile per linie bugetară sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

  Secțiunea I – Parlamentul European 

  1 2 0 0   Remunerație și indemnizații  535 500 535 500 

  1 4 0 0   Alți agenți – Secretariat și grupurile politice 150 000 150 000 

  Subtotal secțiunea I  685 500 685 500 

  Secțiunea III – Comisia Europeană 

  27 01 02 09   Personal extern – Gestiune nedescentralizată -150 000 -150 000 

  Subtotal secțiunea III  -150 000 -150 000 

  Total 535 500 535 500 

Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget. 

5. ALTE AJUSTĂRI BAZATE PE ULTIMELE EVOLUȚII  

5.1  Majorarea contribuției UE la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie 

de Aplicare a Legii  

Conform Agendei europene privind securitatea, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în 

Materie de Aplicare a Legii (Europol) joacă un rol-cheie ca platformă centrală în lupta împotriva 

terorismului în UE, contribuind la coordonarea reacției la amenințările și atacurile teroriste, în curs și 

estimate. Ca urmare a recentelor atacuri teroriste din Europa, volumul de date schimbate cu Europol și 

numărul de utilizatori au crescut abrupt, conducând la necesitatea de a moderniza sistemele 

informatice de bază ale agenției. Din acest motiv, Comisia propune o majorare cu 5,0 milioane EUR a 

contribuției UE la Europol. 

În plus, Comisia solicită suma suplimentară de 3,0 milioane EUR pentru extinderea schemei Europol 

de desfășurare a agenților invitați pentru efectuarea de controale de securitate secundare, ca instrument 

principal de sprijinire a statelor membre în vederea stopării migrației ilegale pe toate rutele existente și 

emergente. 

Prin urmare, conform evaluării Comisiei, nevoile suplimentare ale Europol se ridică în total la 

8,0 milioane EUR în credite de angajament și credite de plată. Având în vedere lipsa marjei la 

rubrica 3 și faptul că nu există nicio posibilitate de realocare, Comisia propune modificarea în 

consecință a mobilizării Instrumentului de flexibilitate. 

                                                 
18

  1 AD12. 



 

 
 12  

Detaliile per linie bugetară sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea III – Comisia Europeană 

18 02 04 Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de 

Aplicare a Legii (Europol) 
8 000 000 8 000 000 

Total  8 000 000 8 000 000 

 

5.2  Întărirea Parchetului European 

Parchetul European (EPPO) a fost creat în octombrie 2017 în cadrul cooperării consolidate
19

, iar la 

momentul respectiv se înregistrau 20 de țări participante. Între timp, a fost confirmată participarea la 

EPPO a Maltei și a Țărilor de Jos. Ca urmare a modelului de colegiu al Parchetului, este necesară 

recrutarea a încă doi procurori europeni. Având în vedere însă că este de așteptat ca participarea 

acestor noi țări să genereze un volumul relativ scăzut de lucru, nu se preconizează că vor fi necesare 

alte majorări ale efectivelor de personal ale EPPO față de fișa financiară legislativă revizuită din 

septembrie 2017. 

În plus, având în vedere că este important să fie atrași candidați cu nivel înalt de calificare, date fiind 

funcțiile de urmărire penală care urmează a fi exercitate, precum și statutul și responsabilitatea 

pozițiilor, Comisia propune ca Procurorul-șef european și cei 22 de procurori europeni să fie recrutați 

cu gradele AD15 și, respectiv, AD13. 

Ținând seama de calendarul planificat al recrutării de personal pentru Parchetul European în 2019, nu 

se solicită o finanțare suplimentară față de contribuția UE inclusă în proiectul de buget pentru 2019 

(4,9 milioane EUR). 

Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget. 

5.3  Modificarea schemei de personal a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională 

a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție 

Acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul cu privire la revizuirea Regulamentului de 

înființare a Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară 

Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)
20

 include crearea poziției de Director 

executiv adjunct, care îl asistă și îl înlocuiește pe Directorul executiv. Întrucât în propunerea Comisiei 

nu a fost inclusă o astfel de poziție, se propune ca în locul unui post AD5 din schema de personal să 

fie creat un post AD13, pentru a permite astfel Agenției să recruteze un director executiv adjunct. 

Acest lucru nu are impact asupra contribuției UE solicitate pentru Agenție.  

Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget. 

5.4  Întărirea Serviciului European de Acțiune Externă  

În proiectul de buget pentru 2019 nu au fost incluse o serie de elemente în secțiunea Serviciului 

European de Acțiune Externă (SEAE), deoarece procesele decizionale aferente nu erau suficient de 

avansate. Patru dintre aceste elemente au atins acum un stadiu care justifică includerea lor, și anume: 

 deschiderea de delegații în Turkmenistan și Kuweit și stabilirea unei prezențe permanente la Haga; 

 menținerea prezenței Uniunii la Belfast; 

                                                 
19

  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 17 octombrie 2017. 
20

  COM(2017) 352, 29.6.2017. 
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 consilierii militari din delegații; 

 consolidarea Direcției de informații a Statului Major al UE (EUMS). 

În toate cazurile, este vorba de noi responsabilități care fie au fost aprobate de Consiliu, fie au primit 

un sprijin politic ferm din partea statelor membre și pentru care nu sunt prevăzute resurse în bugetul 

actual sau în cel viitor al SEAE. 

 

5.4.1 Deschiderea de delegații în Turkmenistan și Kuweit și stabilirea unei prezențe permanente la 

Haga  

În Analiza anuală a SEAE 2018 privind rețeaua de delegații a fost identificată necesitatea de a 

deschide delegații în Kuweit și Turkmenistan și de a avea o prezență permanentă în Haga. 

 Kuweit este o țară care a avut în mod consecvent un rol constructiv în contextul tensiunilor 

regionale în creștere și care s-a oferit să medieze nu în criza din Golf, ci și pentru ajungerea la un 

posibil dialog între cele două țărmuri ale Golfului. Această țară a manifestat, de asemenea, un real 

interes în dezvoltarea substanțială a relațiilor bilaterale cu UE. În prezent, Delegația UE în Arabia 

Saudită este acreditată în cinci țări din Golf, inclusiv în Kuweit. Prezența în Kuweit ar facilita o 

mai bună repartizare a sarcinilor de reprezentare și a prezenței în regiune și ar acoperi, de 

asemenea, Qatar într-un mod mai eficient. 

 Actori principali precum Rusia și China își intensifică prezența în Asia Centrală. Turkmenistan, 

ale cărui rezerve de gaz ocupă locul patru în lume și care are o poziție geografică strategică 

importantă și din punctul de vedere al securității, privește cu un interes crescând către UE ca spre 

un posibil partener pentru finalizarea procesul său de reformă și de modernizare. Turkmenistan 

este singura țară din Asia Centrală în care UE nu are o delegație de sine stătătoare. Deschiderea 

unei delegații a UE la Ashgabat ar permite un angajament deplin în domenii de interes strategic, 

precum energia și securitatea. 

 Haga este unul dintre centrele mondiale ale diplomației multilaterale, iar importanța sa politică 

este în creștere ca urmare a activității Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). 

Întrucât SEAE a menținut până în prezent doar o prezență temporară, se consideră esențial ca 

această prezență să devină permanentă. 

Consiliul Afaceri Externe a aprobat în mod oficial, la 16 iulie 2018, deschiderea acestor două 

delegații. În urma concluziilor Analizei anuale, mai multe state membre și-au exprimat, de asemenea, 

în scrisoarea din 28 mai către Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, sprijinul ferm pentru intensificarea prezenței SEAE la Haga. 

Prin urmare, se propune adăugarea creditelor și a personalului necesar în secțiunea SEAE din 

proiectul de buget pentru 2019, cu scopul de a permite SEAE să-și stabilească prezența (credite de 

3,2 milioane EUR și 19 angajați, dintre care 9 posturi în schema de personal și 10 angajați locali). 

Întrucât nu este de așteptat ca delegațiile din Kuweit și Turkmenistan să devină operaționale la 

1 ianuarie 2019, se propune numai o finanțare de 8 luni în 2019, plus costurile unice de deschidere 

necesare. Având în vedere că la Haga există deja o prezență temporară, finanțarea prezenței 

permanente se propune pentru întregul an 2019. 

Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget. 

5.4.2 Menținerea prezenței Uniunii la Belfast 

Având în vedere incertitudinea în ceea ce privește cele trei birouri de reprezentanță regionale din 

Regatul Unit, în proiectul de buget pentru 2019 au fost incluse numai creditele și personalul necesare 

pentru deschiderea delegației din Londra. 
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Comisia și SEAE au convenit între timp să mențină Biroul de la Belfast și să închidă birourile din 

Edinburgh și Cardiff. SEAE pregătește în prezent cererea oficială către Consiliu și Comisie de 

stabilire a delegației de la Londra cu un birou al UE la Belfast.  

Având în vedere importanța politică și în urma evaluării celor mai probabile cerințe în materie de 

resurse pentru 2019, se propune adăugarea în secțiunea SEAE din proiectul de buget pentru 2019 a 

creditelor (0,9 milioane EUR) și a personalului (5 angajați, dintre care 2 posturi în schema de 

personal, 1 agent contractual și 2 angajați locali) necesar pentru a menține acest birou. 

Schema de personal actualizată figurează în anexa la buget. 

5.4.3 Consilierii militari din delegații 

Documentul de reflecție privind consilierii militari din delegațiile UE a fost prezentat Comitetului 

politic și de securitate (COPS) la 13 martie 2018 și Comitetului militar al UE (CMUE)
21

 la 

14 martie 2018. Pe baza sprijinului ferm și a contribuțiilor furnizate de cele două organisme, 

documentul de reflecție revizuit a fost aprobat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate și de COPS în prima jumătate a lunii octombrie. 

Documentul de reflecție propune, în special, detașarea a 5 consilieri militari (experți naționali detașați) 

pe an în delegațiile prioritare, până la un total de 10 în primii doi ani și probabil mai mulți în anii 

următori. Această inițiativă necesită o majorare a bugetului administrativ al SEAE începând din 2019. 

Prin urmare, se propune introducerea în secțiunea SEAE din proiectul de buget pentru 2019 a 

creditelor necesare (0,8 milioane EUR) pentru recrutarea a până la șapte experți în prima fază, 

accelerând astfel punerea în aplicare. 

Ținând seama de natura competențelor necesare, unele detașări vor fi în delegațiile UE în care costul 

de securitate este ridicat și nestandardizat. 

5.4.4 Consolidarea Direcției de informații a Statului Major al UE (EUMS) 

Direcția de informații a Statului Major al UE (EUMS) asigură sprijin în materie de informații pentru 

UE, în special prin evaluări ale situațiilor, rapoarte speciale și evaluări ale riscurilor. Aceasta 

contribuie astfel la elaborarea politicilor, la avertizarea timpurie, la planificarea în avans și la 

intervențiile în caz de criză, precum și la planificarea și desfășurarea misiunilor/operațiunilor și a 

exercițiilor în cadrul politicii de securitate și apărare comune (PSAC). Cererea pentru contribuția sa 

este ridicată și continuă să crească, iar resursele de care dispune sunt insuficiente în comparație cu 

nevoile. 

Numărul de clienți s-a dublat față de 2009. Printre clienți se numără, în afară de conducerea EUMS, 

Înaltul Reprezentant și serviciile SEAE, Parlamentul European și Comisia Europeană, inclusiv 

președintele acesteia, și organismele Consiliului, în special COPS și CMUE. În plus, fiecare client, 

existent sau nou, solicită un număr crescând de produse din ce în ce mai adaptate și pentru care este 

necesar un volum din ce în ce mai mare de muncă. În plus, transformarea în curs a întregului peisaj 

informațional (de exemplu, efectele platformelor de comunicare socială) a accelerat fluxul de 

informații, ceea ce conduce la cereri cu termene chiar mai scurte de la aproape toți clienții, sporind 

presiunea exercitată asupra resurselor disponibile.  

Analiza necesarului de resurse efectuată la cererea Consiliului a evidențiat necesitatea de a crea 

5 posturi suplimentare de experți naționali cofinanțați; rezultatele analizei au fost prezentate CMUE și 

COPS la 26 septembrie 2017 și, respectiv, la 9 ianuarie 2018. La 2 martie, CMUE a emis avizul său 

militar, prin care a recomandat înființarea celor 5 posturi (experți naționali cofinanțați), cu efect de la 

1 ianuarie 2019.  

                                                 
21

  CMUE este organismul militar de cel mai înalt nivel instituit în cadrul Consiliului. Acesta asigură, în special, 

consiliere militară pentru Comitetul politic și de securitate (COPS) și face recomandări în chestiuni militare. 
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Având în vedere aprobarea primită din partea COPS, se propune adăugarea creditelor necesare 

(0,3 milioane EUR) în secțiunea SEAE din proiectul de buget pentru 2019. 

5.4.5 Efectul combinat asupra secțiunii SEAE din proiectul de buget pentru 2019 

(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă 

1 2 0 5 Experți militari naționali detașați 280 000 280 000 

3 0 0 0  Remunerații și alte drepturi ale personalului statutar 1 208 000  1 208 000  

3 0 0 1 Personal extern și servicii externe 437 000  437 000  

3 0 0 2 Alte cheltuieli cu personalul 954 000 954 000 

3 0 0 3 Clădiri și cheltuieli conexe 1 351 000 1 351 000 

3 0 0 4 Alte cheltuieli administrative 934 000 934 000 

Total  5 164 000 5 164 000 

 

5.5  Actualizarea acordurilor de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil 

Astfel cum se prevede la punctul C din partea II a Acordului interinstituțional (AII)
22

, Comisia a 

examinat cele mai recente informații disponibile privind acordurile de parteneriat în domeniul 

pescuitului sustenabil (APPS) și a revizuit nevoile preconizate pentru 2019 pe baza evoluțiilor 

înregistrate în procesele de negociere cu țările terțe implicate. În urma acestei revizuiri, Comisia 

propune majorarea creditelor de angajament și de plată cu suma de 7,0 milioane EUR, repartizată între 

linia operațională (11 03 01) și rezervă (40 02 41) după cum se arată în tabelul de mai jos. 

Suma solicitată va fi utilizată pentru a majora contribuția financiară la noul acord cu Maroc, întrucât 

negocierile s-au încheiat. Întrucât se preconizează că acordul și protocolul aferent vor intra în vigoare 

în prima jumătate a anului 2019
23

, se propune adăugarea unei sume suplimentare la linia de rezervă. În 

plus, deoarece acordul cu Republica Côte d'Ivoire a intrat în aplicare cu titlu provizoriu la 

1 August 2018
24

, Comisia propune transferarea creditelor de angajament aferente de 

0,7 milioane EUR de la rezervă (40 02 41) la linia operațională (11 03 01). 

Detaliile per linie bugetară sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

(în EUR) 

Linia 

bugetară 
Denumire 

Credite de 

angajament 
Credite de plată 

Secțiunea III – Comisia Europeană 

11 03 01 Instituirea unui cadru de guvernanță pentru activitățile de pescuit 

efectuate de navele de pescuit ale Uniunii în apele țărilor terțe 
682 000 - 

40 02 41 Credite diferențiate 6 318 000 7 000 000 

Total  7 000 000 7 000 000 

                                                 
22

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
23

  Negocierile s-au încheiat, iar Comisia va adopta cât mai curând posibil propunerile aferente de decizii ale 

Consiliului privind semnarea și încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE 

și Regatul Maroc, însoțit de un protocol și de un schimb de scrisori între cele două părți.  
24

  Decizia (UE) 2018/1069 a Consiliului din 26 iulie 2018, (JO L 194, 31.7.2018, p. 1). 
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6. CORECȚII TEHNICE  

6.1  Modificarea schemei de personal a Agenției Europene pentru Medicamente 

În proiectul de buget pentru 2019, Comisia a propus menținerea numărului total de posturi din schema 

de personal a Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) la nivelul autorizat pentru 2018 

(591 de posturi). Repartizarea acestor posturi pe grupele de funcții de administratori (AD) și asistenți 

(AST) și pe clasele din schema de personal a fost însă modificată în mod eronat în proiectul de buget 

pentru 2019. Comisia propune o corecție tehnică, fără impact asupra creditelor.  

Schema de personal corectată figurează în anexa la buget. 

 

6.2  Modificarea comentariului bugetar privind cheltuielile de sprijin pentru soluțiile de 

interoperabilitate și cadrele comune  pentru administrațiile publice, întreprinderile 

și cetățenii europeni (ISA²)  

În proiectul de buget pentru 2019, comentariul bugetar privind cheltuielile de sprijin pentru programul 

ISA² 26 01 04 01 a fost modificat în mod eronat, pentru a include măsuri care nu sunt permise la acest 

post. Comisia propune o corecție tehnică pentru a reveni la textul din bugetul votat pentru 2018. 

Această corecție nu are niciun impact asupra creditelor. 

Comentariul bugetar corectat figurează în anexa la buget.  
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7. TABEL RECAPITULATIV PE RUBRICI ALE CFM 

Rubrică 

Proiectul de buget pentru 2019 
Scrisoarea rectificativă nr. 1/2019 

Proiectul de buget pentru 2019 

  (inclusiv SR 1/2019) 

CA CP CA CP CA CP 

1. 
Creștere inteligentă și favorabilă 

incluziunii 
79 973 396 584 67 517 943 173  4 028 000 - 13 266 000 79 977 424 584 67 504 677 173 

din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate  38 069 903   - 38 069 903         

din care în cadrul marjei globale pentru 

angajamente 
 233 333 333          233 333 333   

Plafon  79 924 000 000         79 924 000 000   

Marjă  222 006 652        179 908 749   

1a 
Competitivitate pentru creștere și locuri de 

muncă 
22 859 993 348 20 467 170 955  44 028 000  3 934 000 22 904 021 348 20 471 104 955 

din care în cadrul marjei globale pentru 

angajamente 
              

Plafon 23 082 000 000       23 082 000 000   

Marjă  222 006 652        177 978 652   

1b  Coeziune economică, socială și teritorială 57 113 403 236 47 050 772 218 - 40 000 000 - 17 200 000 57 073 403 236 47 033 572 218 

din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate  38 069 903   - 38 069 903         

din care în cadrul marjei globale pentru 

angajamente 
 233 333 333        233 333 333   

Plafon 56 842 000 000       56 842 000 000   

Marjă            1 930 097   

2. Creștere durabilă: resurse naturale 59 999 077 986 57 790 407 331 - 137 000 000 - 159 800 000 59 862 077 986 57 630 607 331 

Plafon 60 344 000 000       60 344 000 000   

Marjă  344 922 014        481 922 014   

din care: Fondul european de garantare agricolă 

(FEGA) – Cheltuieli de piață și plăți directe 
43 613 447 000 43 537 899 417 - 184 000 000 - 184 000 000 43 429 447 000 43 353 899 417 

Subplafon 43 881 000 000       43 881 000 000   

Diferența de rotunjire exclusă din calculul marjei   659 000         659 000   

Marja FEGA  266 894 000        450 894 000   

3. Securitate și cetățenie 3 728 518 138 3 486 361 394  82 321 000  82 321 000 3 810 839 138 3 568 682 394 

din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate  927 518 138    82 321 000   1 009 839 138   

Plafon 2 801 000 000       2 801 000 000   

Marjă                 

4. Europa în lume 11 384 188 562 9 508 356 038     11 384 188 562 9 508 356 038 

din care în cadrul marjei globale pentru 

angajamente 
1 116 188 562       1 116 188 562   

Plafon 10 268 000 000       10 268 000 000   

Marjă                 

5. Administrație 9 956 925 632 9 960 905 652  5 699 500  5 699 500 9 962 625 132 9 966 605 152 

Plafon 10 786 000 000       10 786 000 000   

din care compensate din marja pentru situații 

neprevăzute 
- 253 882 156       - 253 882 156   

Marjă  575 192 212        569 492 712   

din care: Cheltuieli administrative ale instituțiilor 7 755 321 712 7 759 301 732  5 699 500  5 699 500 7 761 021 212 7 765 001 232 

Subplafon 8 700 000 000       8 700 000 000   

din care compensate din marja pentru situații 

neprevăzute 
- 253 882 156       - 253 882 156   

Marjă  690 796 132        685 096 632   

Total 165 042 106 902 148 263 973 588 - 44 951 500 - 85 045 500 164 997 155 402 148 178 928 088 

din care în cadrul Instrumentului de flexibilitate  965 588 041  899 719 628  44 251 097  22 299 869 1 009 839 138  922 019 497 

din care în cadrul marjei globale pentru 

angajamente 
1 349 521 895         1 349 521 895   

Plafon 164 123 000 000 166 709 000 000       164 123 000 000 166 709 000 000 

din care compensate din marja pentru situații 

neprevăzute 
- 253 882 156         - 253 882 156   

Marjă 1 142 120 878 19 344 746 040     1 231 323 475 19 452 091 409 

  Alte instrumente speciale  577 248 000  411 500 000      577 248 000  411 500 000 

Total general 165 619 354 902 148 675 473 588 - 44 951 500 - 85 045 500 165 574 403 402 148 590 428 088 
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