EVENIMENT
Liderii celor 27 au găsit compromisul necesar pentru viitorul
buget multianual al Uniunii Europene. Totalul convenit este de
960 de miliarde de euro - plăţi angajate, din care 908,4 cheltuieli
efective. Au avut câştig de cauza ţările nordice, în frunte cu
Marea Britanie, care au negociat tăieri la sânge din propunerile
anterioare pentru că - spun ele - în vremuri de criză, austeritatea
trebuie să fie cuvântul de ordine. Drept urmare au fost reduse

câteva miliarde de euro de la proiectele de telecomunicaţii şi
energie, precum şi de la transporturi şi a fost crescută alocaţia
pentru dezvoltare rurală. Bătălia însă nu s-a încheiat; urmează
o etapă decisivă, şi anume votul din Parlamentul European, care
deja afirmă că banii sunt insuficienţi şi presupun compromisuri
în politici cheie. Conform Tratatului de la Lisabona, este pentru
prima oară când Parlamentul European are putere de codecizie.

Băsescu:”Avem 6 miliarde în plus”

Trăgând linie, România iese pe
plus cu 6 miliarde de euro, chiar dacă
în unele cazuri sumele primite par a
fi sub aşteptări. Una dintre cele mai
importante facilităţi obţinute este
aceea că TVA este eligibilă, iar acest
fapt va aduce bugetului României peste
2 miliarde de euro în execuţia bugetară
a anilor 2014-2020, a spus preşedintele
Traian Băsescu. Pentru fondurile

de coeziune (buget de investiţie),
cofinanţarea a urcat de la 75% la 85%
din partea UE, iar pentru dezvoltare
rurală a rămas de 75% din partea
UE. La ajutoare regionale, alocarea
este cu 2 miliarde mai mare decât în
actualul buget (în total 22 de miliarde
de euro), iar la capitolul agricultură
(subvenţii pentru fermieri şi fonduri
de dezvoltare rurală) este o creştere

de 3,7 miliarde euro pentru noi. Un alt
punct foarte important care priveşte
doar România şi Slovacia este acela că
se va căuta o soluţie pentru a nu pierde
banii nefolosiţi în actualul exerciţiu
financiar.”România a obţinut cea mai
mare creştere procentuală a bugetului
2014-2020, de 18%, fiind una dintre
puţinele ţări care au creştere bugetară”,
a spus preşedintele.
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