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Prezentul document este menit să ofere deputaţilor nou-aleşi în Parlamentul 
European şi, în special membrilor Comisiei pentru bugete, o descriere a procedurilor 
bugetare anuale ale celei de-a 6-a legislaturi, precum şi să evidenţieze câteva dintre 
realizările politice. 
 
Unii dintre termenii tehnici sunt înscrişi cu caractere cursive şi sunt explicaţi în 
glosarul anexat la prezentul document. 
 
Prezentul document a fost pregătit împreună de secretariatul Comisiei pentru bugete 
şi de Departamentul tematic afaceri bugetare. 
 
Acesta se compune din patru părţi, după cum urmează: 

 Partea 1:  Realizări principale - situaţii în care PE a avut o contribuţie decisivă 
 Partea 2:  Mecanisme bugetare în procedurile anuale şi multianuale 
 Partea 3:  Proceduri bugetare anuale 2005-2009  
 Partea 4:  Anexe - detalierea cifrelor privind bugetul şi un glosar de termeni 

 
Pentru detalii suplimentare şi informaţii ample referitoare la cadrul financiar 
multianual 2007-2013 şi la procedurile bugetare anuale din cea de-a 6-a legislatură, 
vă rugăm să consultaţi studiul separat realizat de Departamentul tematic afaceri 
bugetare privind „acordul interinstituţional din 17 mai 2006 şi procedurile bugetare 
2005-2009”.   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Bugetele rectificative nu sunt menţionate în situaţiile rezumative privind procedurile 
bugetare anuale, dar sunt integrate în tabelele anexate. Tabelul următor prezintă 
numărul de bugete rectificative adoptate în decursul fiecărui exerciţiu bugetar: 
 

Exerciţiu bugetar 2005 2006 2007 2008 
Număr de bugete rectificative 8 6 7 10 
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CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL (CFM) 
 

Începând din 1988, procedurile bugetare anuale au loc în temeiul cadrului financiar 
multianual (CFM) adoptat printr-un Acord interinstituţional (AII). 

Actualul AII a fost adoptat la 17 mai 2006. Scopul acestuia este de a consolida 
disciplina bugetară, de a îmbunătăţi funcţionarea procedurii bugetare anuale şi 
cooperarea dintre instituţii în domeniul bugetar şi de a asigura o bună gestiune 
financiară a fondurilor UE.  

1. CONTEXT 

1.1. AII ŞI CFM:  SOLUŢII PENTRU AMELIORAREA PROCEDURII 
BUGETARE ANUALE 

Anii ´80 sunt adesea definiţi drept anii crizei bugetare la nivelul UE. O situaţie de 
conflict deschis între cele două componente ale autorităţii bugetare a condus la 
adoptarea târzie a bugetelor pentru 1980, 1985, 1986 şi 1988 şi la utilizarea 
regimului douăsprezecimilor provizorii. 

Ca urmare, s-a decis încadrarea cheltuielilor UE într-un instrument de planificare pe 
termen mediu (5, apoi 7 ani), crearea unor norme pentru facilitatea unui dialog şi, în 
ultimă instanţă, depăşirea acestor dificultăţi.  

Creditele bugetare sunt în continuare autorizate şi executate anual. Încă de la 
introducerea lor, acordurile interinstituţionale au devenit bază pentru relaţiile 
interinstituţionale în domeniul bugetar, acestea prevăzând adoptarea la timp a 
bugetelor anuale. Tot ele au condus la elaborarea programelor financiare 
multianuale. 

În cazul în care Tratatul de la Lisabona intră în vigoare, CFM nu va mai fi adoptat 
prin intermediul unor AII limitate în timp.  Va deveni, în schimb, legislaţie primară 
(articolul 312 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene). 

1.2. CADRELE FINANCIARE 

Întrucât primele două cadre financiare au fost însoţite de o majorare a plafonului 
resurselor proprii, nu la fel s-a întâmplat şi cu cel de-al treilea şi al patrulea (cel 
actual). 

Toate perspectivele financiare au reflectat orientările strategice şi opţiunile politice 
majore: 

1988-1992 (pachetul Delors I):  acesta era menit să pună capăt crizei bugetare şi 
să ofere resursele necesare pentru execuţia bugetară din Actul Unic European. 

1993-1999 (pachetul Delors II):  acesta a permis dublarea fondurilor structurale. 

2000-2006 (Agenda 2000): bugetul comunitar a fost stabilizat şi s-au făcut economii 
pentru finanţarea extinderii. 

2007-2013:  acesta vizează să ofere Uniunii Europene mijloacele adecvate 
respectând disciplina bugetară şi pe baza unei evaluări a valorii adăugate a 
Comunităţii. 
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2. ACTUALUL AII ŞI CFM (2007-2013) 

2.1 DOI ANI DE NEGOCIERI  

De la prezentarea Comunicării Comisiei la începutul lui 2004 până la adoptarea AII 
la 17 mai 2006, a fost nevoie de aproape doi ani de negocieri între statele membre 
pentru a ajunge la un acord în Consiliul European (în decembrie 2005). 

2.2 PARLAMENTUL EUROPEAN A INSTITUIT STRUCTURI INTERNE 
SPECIFICE PENTRU A PREGĂTI NEGOCIERILE 

PE a decis să instituie o comisie temporară care a întocmit un raport amplu şi 
cuprinzător în mai 2005 (raportul Böge).  Acest raport a definit poziţia de negociere 
a PE şi a fost adoptat cu o largă majoritate în iunie 2005.  Aceasta a fost prima dată 
când PE a adoptat o poziţie de negociere înainte de concluziile Consiliului. Raportul 
conţinea atât elemente cantitative (cu o finanţare totală de 975 miliarde EUR în 
credite de angajament) şi calitative cum ar fi reforma sistemului financiar, 
îmbunătăţirea execuţiei bugetare şi un „Instrument de flexibilitate” reînnoit.  Poziţia 
coerentă şi solidă a PE a fost rezultatul unei strânse cooperări cu comisiile 
specializate. 

Înfiinţarea acestei comisii temporare a contribuit la vizibilitatea PE în calitatea sa de 
partener egal cu Consiliul.  

În urma acordului la care a ajuns Consiliul în decembrie 2005 (847 miliarde EUR, 
mult sub poziţia din iunie a PE), au avut loc patru dialoguri tripartite la începutul lui 
2006.  La 4 aprilie 2006 s-a ajuns la un acord între cele trei instituţii, acord care s-a 
semnat la 17 mai 2006.  

3. REZULTATE OBŢINUTE DE PE ŞI ACŢIUNI ULTERIOARE 

3.1 REALIZĂRILE PE  

CFM 2007-2013 prevedea ca, în această perioadă, cheltuielile UE să se ridice la 
864,3 miliarde EUR.  Deşi o serie de neajunsuri au rămas nerezolvate la finalul 
negocierilor, acordul a fost singurul compromis posibil pe care Parlamentul l-a putut 
obţine ţinând seama de magnitudinea negocierilor. 

PE a reuşit totuşi să facă progrese considerabile privind cei trei piloni din poziţia sa 
de negociere: 

– Concilierea priorităţilor politice şi a necesităţilor financiare (o majorare de 
4 miliarde EUR pentru a finanţa provocările politice ale UE; finanţarea unor 
instrumente în afara cadrului financiar, cum ar fi Fondul de solidaritate al UE, Fondul 
european de ajustare la globalizare, rezerva pentru cazuri de urgenţă). 

– Îmbunătăţirea structurii bugetului printr-o mai mare flexibilitate (Instrumentul de 
flexibilitate, revizuirea intermediară)  

– Îmbunătăţirea calităţii execuţiei fondurilor UE şi păstrarea prerogativelor 
Parlamentului European (revizuirea Regulamentului financiar, dispoziţii privind 
buna gestiune financiară a bugetului UE, mai ales situaţiile rezumative ale statelor 
membre, promovarea drepturilor de informare ale PE privind PESC, implicarea 
Parlamentului în revizuirea intermediară). 
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Aşa cum a arătat PE în timpul negocierilor referitoare la actualul cadru financiar, 
fondurile s-au dovedit a fi insuficiente încă din primul exerciţiu de aplicare.  În 
timpul pregătirii bugetului 2008, în 2007, statele membre au convenit să urmeze 
calea trasată de Parlament, prevăzând fonduri comunitare suplimentare pentru 
Galileo şi IET şi, mai târziu, pentru Mecanismul alimentar şi contribuţia UE la planul 
european de redresare economică.  Prin mobilizarea instrumentelor din AII au putut fi 
întrunite aceste necesităţi financiare (şi anume 3,7 miliarde EUR, 1 miliard EUR şi 5 
miliarde EUR).  

3.2 ACŢIUNI ULTERIOARE: REVIZUIREA INTERMEDIARĂ 

A treia declaraţie din AII invita Comisia să realizeze revizuirea completă a cadrului 
financiar, acoperind toate aspectele legate de cheltuielile UE (inclusiv politica 
agricolă comună) şi de resursele UE (inclusiv rabatul britanic) şi să prezinte rapoarte 
în 2008/2009. Această revizuire ar trebui să fie însoţită de o evaluare privind 
funcţionarea AII. 

PE a adoptat la 25 martie 2009 o rezoluţie pentru a-şi stabili poziţia în privinţa 
propunerilor Comisiei. 

PE a insistat asupra necesităţii de a finanţa noi priorităţi fără ca resursele 
destinate programelor existente, mai ales din cadrul rubricilor 1a, 3 şi 4, să fie 
puse în pericol. Acestea includ cercetarea şi inovarea, noi provocări cum ar fi 
securitatea energetică, schimbările climatice, cetăţenia, libertatea, securitatea şi 
justiţia şi PESC. Parlamentul a solicitat, de asemenea, o mai bună aplicare a câtorva 
principii generale, cum ar fi concentrarea politicilor cu valoare adăugată pentru UE, 
identificarea priorităţilor pozitive şi negative mai degrabă decât autoimpunerea 
unor plafoane, precum şi existenţa unui grad mai mare de flexibilitate, etc. 

 

REZOLUŢIA DIN 29 MARTIE 2009 A PROPUS TREI ETAPE PENTRU 
REVIZUIREA INTERMEDIARĂ: 

1.   soluţionarea problemei deficitelor şi excedentelor în contextul procedurilor 
bugetare anuale, ţinând cont de eventualele necesităţi care rezultă din noile 
competenţe ale UE în temeiul Tratatului de la Lisabona,  

2.  pregătirea unei posibile ajustări şi prelungiri a actualului CFM până în 
2015/2016 pentru a permite o tranziţie lină la un sistem de CFM pe 5 ani care să 
confere fiecărui Parlament şi fiecărei Comisii responsabilitatea politică pentru fiecare 
CFM şi pregătirea, în paralel, a unor posibile ajustări şi prelungiri ale actualelor 
programe în conformitate cu cele ale CFM,  

3.  pregătirea următorului CFM cu începere în 2016/2017 (de către Parlamentul 
ales în 2014). 
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RESURSE PROPRII 

1. CONTEXT 

Articolul 269 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene prevede că „Bugetul 
este finanţat integral din resurse proprii, fără a aduce atingere altor venituri". 

1.1. O DIVERSIFICARE PROGRESIVĂ A RESURSELOR PROPRII 

Comunităţile erau iniţial finanţate din contribuţii naţionale. De la Decizia din 21 aprilie 
1970, bugetul comunitar a fost finanţat din resurse proprii, datorate de drept 
Comunităţilor, fără ca autorităţile naţionale să mai fie nevoite să ia vreo decizie în 
acest sens. Decizia din 1970 prevedea „resurse proprii tradiţionale” (taxe vamale, 
taxe agricole şi cotizaţii pentru zahăr şi izoglucoză) şi „resursa proprie din TVA” 
menită să echilibreze bugetul. O a „patra resursă”, bazată pe PNB-ul naţional a fost 
introdusă în 1988. 

Treptat, resursa din VNB a devenit principala sursa de finanţare a bugetului UE, în 
prezent reprezentând peste 70% din veniturile totale, în timp ce resursa din TVA 
reprezintă aproximativ 15%, iar resursele proprii tradiţionale, restul.  

Alte venituri care reprezintă în mare 1% din buget includ impozitele plătite de 
personalul UE din salariile lor, contribuţiile unor ţări nemembre ale UE la anumite 
programe UE şi amenzi aplicate unor societăţi pentru încălcarea normelor de 
concurenţă sau a altor dispoziţii legale. 

1.2. UN SISTEM COMPLETAT DE MECANSIME DE CORECŢIE 

În urma Consiliului European de la Fontainebleau a fost introdus „rabatul britanic” la 
7 mai 1985. Rabatul britanic este un mecanism de compensare prin care Regatul 
Unit primeşte înapoi două-treimi din diferenţa dintre cota sa parte la resursa din TVA 
şi cota sa parte din cheltuielile comunitare alocate. Pentru a lăsa neschimbat totalul 
resurselor proprii, rabatul britanic este finanţat printr-o colectare suplimentară de 
fonduri de la statele membre, luându-se în calcul o reducere de 75% pentru 
Germania (introdusă în 1985) şi pentru Ţările de Jos, Austria şi Suedia (convenită la 
Consiliul European de la Berlin din 1999. Rabatul iniţial a fost, aşadar, urmat de 
rabaturi la rabat. 

1.3. O SCHIMBARE PARŢIALĂ ADOPTATĂ LA CONSILIUL EUROPEAN 
DIN DECEMBRIE 2005 

La Consiliul European din decembrie 2005 s-au solicitat alte ajustări la sistemul de 
resurse proprii: reducerea rabatului britanic şi introducerea altor compensări la costul 
rabatului pentru o serie de state membre. Ajustările convenite au fost: 

•  armonizarea ratei uniforme a resursei TVA pentru toate statele membre cu 
excepţia Germaniei, a Ţărilor de Jos, a Suediei şi a Austriei, care ar trebui să 
beneficieze de rate mai scăzute pentru perioada 2007-2013; 

•  reduceri ale contribuţiilor anuale brute ale Ţărilor de Jos şi Suediei la resursele 
proprii, pe o perioadă cuprinsă între 2007-2013, reduceri de 605 milioane € şi, 
respectiv, 150 milioane €; 
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•  ajustarea calculului rabatului britanic, limitat la 10,5 miliarde € pe perioada 
2007-2013, printr-o reducere progresivă a cheltuielilor totale alocate cu 
excepţia PAC în statele membre care au aderat după 30 aprilie 2004. 

În plus, o clauză de revizuire a fost introdusă în acordul privind cadrul financiar 
multianual 2007-2013. Consiliul a solicitat Comisiei să efectueze o revizuire completă 
care să acopere toate aspectele legate de venituri şi cheltuieli, inclusiv politica 
agricolă comună şi rabatul britanic şi să prezinte un raport în 2008/2009. 

2. ACŢIUNEA PARLAMENTULUI EUROPEAN 

2.1 UN SISTEM DE RESURSE PROPRII CRITICAT DE PE 

În Rezoluţia sa privind viitorul resurselor proprii din 29 martie 2007, Parlamentul 
European a subliniat faptul că actualul sistem de resurse proprii care depinde în 
mare parte de contribuţiile statelor membre este antidemocratic. Sistemul de resurse 
proprii a devenit complex şi ininteligibil pentru cetăţenii europeni. Acest sistem nu 
contribuie la vizibilitatea implicării în favoarea integrării europene şi a generat din ce 
în ce mai multe discuţii privind cuantumul contribuţiilor statelor membre. PE a 
subliniat, de asemenea, că anumite iniţiative europene ambiţioase, cum ar fi Galileo 
sau reţelele transeuropene, au suferit de o lipsă acută de fonduri. Mai mult, faptul că 
85% din resursele proprii au fost mai degrabă „contribuţii” decât veritabile resurse 
proprii a intensificat dezbaterea referitoare la „profitul echitabil” în cadrul căruia 
statele membre îşi calculează soldul bugetar net. 

În cadrul mai multor rezoluţii, Parlamentul European a subliniat insuficienţa veniturilor 
(şi anume, plafonul de resurse proprii fixat la 1,24 din VNB1, la Edinburgh în 1992, nu 
a fost niciodată atins; bugetul comunitar a crescut într-o proporţie mult mai mică 
decât bugetele statelor membre). Parlamentul European s-a declarat, de asemenea, 
în favoarea unei reforme a sistemului de resurse proprii. S-au făcut propuneri pentru 
a garanta autonomia bugetară a Uniunii şi pentru a face mai vizibil pentru cetăţenii 
europeni şi mai democratic modul în care sunt colectate veniturile. 

2.2 O ABORDARE ÎN DOUĂ ETAPE CONVENITĂ PRIN REZOLUŢIA DIN 
29 MARTIE 2007 

Rezoluţia din 29 martie 2007 privind viitorul resurselor proprii ale Uniunii Europene a 
oferit câteva orientări revizuirii efectuate de Comisie în 2008/2009. Ea constituie, de 
asemenea, un semnal clar pentru şefii de stat sau de guvern în legătură cu opiniile 
parlamentelor lor, deoarece această rezoluţie s-a bazat pe un raport din proprie 
iniţiativă pregătit de Alain Lamassoure care a avut contacte cu parlamentele 
naţionale din UE pentru a ajunge la un consens privind o abordare coerentă asupra 
viitorului resurselor proprii ale UE. 

După ce au fost menţionate deficienţele actualului sistem financiar, în rezoluţie se 
susţine o abordare progresivă în două etape. 

• Prima etapă ar trebui să îmbunătăţească actualul sistem de contribuţii 
naţionale. Egalitatea şi solidaritatea între statele membre ar trebui să fie 
însoţită de simplitatea prezentării astfel încât să fie inteligibil şi transparent 
pentru reprezentanţi şi cetăţeni. 

                                                 
1 Începând din 2002, conceptul de produs naţional brut (PNB) a fost înlocuit cu cel de venit naţional 
brut (VNB). Plafonul de 1,27% din PNB este egal cu 1,24% din VNB, potrivit noii metode statistice. 
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• A doua etapă a reformei constă în crearea unui veritabil sistem de resurse 
proprii cu scopul de a revigora spiritul şi litera tratatelor fondatoare. Acest nou 
sistem s-ar baza pe mai multe principii, cum ar fi respectarea deplină a 
principiului suveranităţii fiscale a statelor membre şi a neutralităţii fiscale. Nu 
vor creşte cheltuielile publice globale şi nici sarcina fiscală pentru cetăţeni. În 
plus, ordinea de mărime a bugetului UE nu ar urma să se modifice, iar 
introducerea noului sistem s-ar face progresiv. 

Au fost examinate câteva opţiuni pentru viitor. Contactele cu parlamentele naţionale 
au evidenţiat faptul că, deşi nu a sosit încă momentul pentru un nou impozit 
european, această posibilitate nu ar trebui exclusă. În rezoluţie se subliniază că este 
esenţial să se analizeze crearea unui nou sistem de resurse proprii bazat pe un 
impozit deja perceput în statele membre, astfel încât acest impozit să fie, parţial sau 
în întregime, virat direct către bugetul UE, ca o resursă proprie reală, stabilind astfel 
o legătură directă între Uniune şi contribuabilii europeni. În acest sens, în timpul 
schimburilor cu parlamentele naţionale şi în rapoartele Comisiei privind reforma 
sistemului de resurse proprii, au fost luate în considerare mai multe posibile taxe 
inclusiv TVA-ul, accizele la combustibilii pentru transport şi alte taxe pe energie, tutun 
şi alcool, precum şi ecotaxele. 

3. DISPOZIŢII PREVĂZUTE ÎN CADRUL RATIFICĂRII TRATATULUI DE LA 
LISABONA 

Tratatul de la Lisabona deschide calea în această direcţie [articolul 311 din TFUE 
(versiunea consolidată) înlocuind articolul 279 TCE].  

Se menţine finanţarea bugetului integral din resurse proprii şi se prevede adoptarea 
în unanimitate de către Consiliu, după consultarea Parlamentului, a unei decizii 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii, inclusiv posibilitatea de a stabili noi 
categorii de resurse proprii şi de a se renunţa la cele existente. O astfel de decizie 
necesită ratificarea de către statele membre. De asemenea, trebuia ca Uniunea să 
îşi asigure mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor sale şi pentru realizarea 
politicilor sale. 

În ceea ce priveşte modificările aduse normelor de aplicare a resurselor proprii, deşi 
în trecut Consiliul trebuia doar să consulte Parlamentul European, în temeiul noului 
tratat, Consiliul poate acţiona doar după ce obţine acordul Parlamentului. 

Astfel, în timp ce în Rezoluţia din 18 martie 2009 privind aspectele financiare ale 
Tratatului de la Lisabona PE îşi exprima regretul pentru faptul că statele membre 
nu au reuşit să profite de ocazie şi să instituie un sistem de resurse proprii real şi 
pentru faptul că nu s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte implicarea PE în 
procesul de stabilire a limitelor şi a naturii resurselor proprii disponibile, PE a salutat 
totuşi avansul înregistrat în privinţa normelor de aplicare a deciziei privind resursele 
proprii. 
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O LEGĂTURĂ MAI STRÂNSĂ ÎNTRE BUGET ŞI LEGISLAŢIE 
 
Legislaţia şi bugetul sunt strâns legate.  PE deţine un rol cheie în dubla sa capacitate 
de autoritate bugetară şi legislativă. În timp ce comisiile specializate legislative  
negociază cu Comisia şi Consiliul aspectele legislative ale iniţiativelor comunitare (şi 
anume, conţinutul politicilor, programe, acţiuni etc.), Comisia pentru bugete 
negociază cu Consiliul aspectele bugetare ale fiecărui program UE şi pachetul 
financiar al fiecărei iniţiative. Niciun program sau nicio iniţiativă care are un impact 
financiar nu poate fi adopat(ă) dacă nu este fixat un buget de către autoritatea 
bugetară. 

1. RELAŢIILE DINTRE COMISIA PENTRU BUGETE ŞI COMISIILE 
SPECIALIZATE ALE PE 

1.1 AVIZE 

Pe lângă activitatea sa cea mai vizibilă - procedura bugetară anuală - Comisia pentru 
bugete participă în mod constant la procedurile legislative ale fiecărei comisii 
specializate. Comisia pentru bugete adoptă avize pentru comisiile specializate cu 
privire atât la activităţile legislative, cât şi la activităţile nelegislative. 
Cât despre propunerile legislative care au un impact asupra bugetului, avizele emise 
de Comisia pentru bugete urmăresc să verifice compatibilitatea financiară a fiecărei 
propuneri legislative cu plafoanele rubricilor din cadrul financiar multianual (CFM). În 
plus, în cadrul procedurii bugetare anuale, avizele comisiei urmăresc să verifice 
respectarea pachetelor financiare ale programelor UE fixate în procedura legislativă 
iniţiată de comisiile specializate. Mai mult, Regulamentul de procedură (articolul 50) 
prevede o procedură de cooperare consolidată atunci când subiectul se încadrează 
„aproape întotdeauna în competenţa a două sau mai multe comisii”.  
Cât despre activităţile nelegislative (rapoarte din proprie iniţiativă), Comisia pentru 
bugete emite avize privind proiecte de rezoluţii politice referitoare la diferite sectoare 
politice, pentru a sublinia, printre altele, aspectele financiare ale acelor politici şi 
principiile de bază ale unei bune gestiuni bugetare. 

1.2 ROLUL COMISIEI PENTRU BUGETE ÎN FAŢA UNOR EVENIMENTE 
NEPREVĂZUTE, ÎN COOPERARE CU ALTE COMISII  

1.2.1 Fondul de solidaritate şi Fondul european de  adaptare la 
globalizare 

Comisia pentru bugete este cea în măsură să negocieze cu cealaltă componentă a 
autorităţii bugetare pentru a finanţa cheltuielile neprevăzute. 

Se procedează astfel pentru mobilizarea Fondului de solidaritate, în caz de 
catastrofe naţionale care afectează un stat membru. Comisia pentru bugete este cea 
care conduce această procedură, în timp ce Comisia pentru dezvoltare regională 
emite un aviz în această privinţă. Acelaşi lucru se întâmplă pentru mobilizarea 
Fondului de ajustare la globalizare în favoarea societăţilor dintr-un stat membru care 
sunt afectate de situaţia economică globală. În astfel de cazuri, Comisia pentru 
bugete este, de asemenea, comisia competentă în fond în timp ce Comisia pentru 
ocuparea forţei de muncă emite un aviz. 
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1.2.2 Galileo şi planul european de redresare economică: două 
exemple fericite de bună cooperare între Comisia pentru bugete şi 
Comisia specializată pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE) 

  
În afară de mobilizarea celor două fonduri europene menţionate anterior, există două 
cazuri specifice recente în care Comisia pentru bugete a fost chemată să negocieze 
cu privire la cheltuieli neprevăzute în cooperare cu o comisie specializată.  

Primul caz se referă la Galileo, după ce societăţile private implicate în finanţarea 
programului s-au retras în septembrie 2008. Comisia ITRE - responsabilă pentru 
Regulamentul propus privind implementarea în continuare a programelor europene 
de radionavigaţie prin satelit (EGNOS şi Galileo) - nu a putut adopta propunerea 
legislativă a Comisiei, deoarece nu exista un pachet financiar corespondent.  

Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 prevede posibilitatea modificării CFM 
pentru a face faţă unor situaţii neprevăzute. În Decizia sa din 19 septembrie, Comisia 
a planificat o revizuire a CFM pentru a prevedea o sumă suplimentară de 2,4 miliarde 
EUR, sumă necesară pentru finanţarea fazelor de desfăşurare şi de exploatare ale 
programului Galileo. 

În timpul procedurii bugetare 2008, în primă lectură, Parlamentul a salutat 
propunerea Comisiei de revizuire a CFM. În timpul concertării bugetare din 23 
noiembrie 2007, PE a insistat asupra necesităţii de revizuire a CFM.  

După îndelungi negocieri, Consiliul s-a alăturat solicitărilor Parlamentului în 
conformitate cu dispoziţiile din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006. Acordul 
global dintre Comisia pentru bugete şi Consiliu a fixat revizuirea CFM la 1,6 miliarde 
EUR, adăugând 200 milioane EUR dintr-o redistribuire a programelor comunitare de 
la rubrica 1a, 400 milioane EUR din restabilirea priorităţilor celui de-al 7-lea program-
cadru pentru cercetare - Euratom, precum şi din mobilizarea sumei de 200 milioane 
EUR din Instrumentul de flexibilitate.  Acest acord a respectat prioritatea absolută a 
PE de a nu reduce pachetele financiare ale programelor multianuale. 

Comisia pentru bugete a adoptat o propunere de decizie privind modificarea CFM. 
Comisia ITRE, responsabilă pentru propunerea legislativă, a putut apoi să adopte 
propunerea legislativă privind Galileo şi să îşi prezinte raportul în plen. 

Al doilea caz se referă la planul european de redresare economică propus de 
Comisia în ianuarie 2008 pentru a sprijini economia UE în urma crizei economice şi 
financiare mondiale. Comisia pentru bugete a negociat cu Consiliul aspectele 
financiare ale propunerii Comisiei, şi anume sursa celor 5 miliarde EUR ce urmează 
să fie destinate parţial sectorului energetic, parţial dezvoltării comunicaţiilor în bandă 
largă în zonele rurale şi consolidării operaţiunilor legate de „noile provocări” definite 
în contextul bilanţului de sănătate al politicii agricole. 

 Acordul la care s-a ajuns împreună cu Consiliul la 2 aprilie 2009 a instituit o 
abordare în două etape:  

o  Etapa 1:  2,6 miliarde EUR:  

Plafonul de la rubrica 1a s-a majorat cu 2 miliarde EUR în 2009, prin reducerea 
plafonului de la rubrica 2 cu aceeaşi sumă; finanţarea pentru dezvoltarea rurală a 
fost majorată cu 600 milioane EUR în bugetul 2009.  
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o Etapa 2:  2,4 miliarde EUR:  

Restul de 2,4 miliarde EUR urma să fie asigurat printr-un mecanism de compensare 
cu ocazia concertării privind procedurile bugetare 2010 şi 2011 utilizând toate 
mijloacele prevăzute de cadrul legal şi fără a aduce atingere pachetelor financiare 
ale programelor care fac obiectul codeciziei şi procedurii bugetare anuale. 

Şi în acest caz rezultatul negocierilor a fost acceptabil pentru PE, deoarece principiul 
de a nu reduce pachetele financiare ale programelor financiare multianuale a fost 
respectat.  

Comisia pentru bugete a aprobat apoi modificarea CFM în conformitate cu acordul la 
care s-a ajuns cu Consiliul. În consecinţă, Comisia ITRE a putut aproba propunerea 
legislativă şi a putut să o transmită plenului spre adoptare finală. 



DV\785929RO.doc 15/60  

REGULAMENTUL FINANCIAR 

 

După tratat, Regulamentul financiar (RF) este punctul de referinţă esenţial pentru 
principiile şi procedurile care reglementează stabilirea şi execuţia bugetului Uniunii 
Europene şi controlul finanţelor Comunităţilor Europene. Normele de aplicare 
constau din norme detaliate şi mai tehnice necesare pentru aplicarea Regulamentului 
financiar. 

Deşi articolul 279 din Tratatul de instituire a Comunităţilor Europene (TCE) prevede 
că Parlamentul este doar consultat în legătură cu propunerea, Parlamentul European 
a jucat un rol major în această procedură. 

Două versiuni ale Regulamentului financiar erau în vigoare în timpul celei de-a 
şasea legislaturi: versiunea din 2002 şi cea din 20062. 

1. CONTEXT: PRINCIPALELE ASPECTE ALE REVIZUIRII DIN 2002 A 
REGULAMENTULUI FINANCIAR 

1.1 Revizuirea din 2002 a RF a fost prima revizuire aprofundată din 1977 

Reformarea Regulamentului financiar  care fusese în vigoare din decembrie 1977 a 
fost unul dintre elementele cheie ale reformei administrative şi financiare3 care a 
reprezentat prima sarcină a Comisiei Prodi numită în septembrie 1999. Reformarea 
s-a axat pe asigurarea unei gestiuni corespunzătoare a fondurilor UE al căror volum 
crescuse semnificativ. 

1.2 La 25 iunie 2002 au fost adoptate două modificări principale 

o Reforma controlului financiar şi creşterea responsabilităţilor direcţiilor 
generale 

Regulamentul financiar din 1977 se baza pe sistemul de control prealabil de către 
controlorul financiar central al fiecărei instituţii. O dată cu reformarea din 2002 a 
Regulamentului financiar, ordonatorii de credite au primit mai multe 
responsabilităţi în cadrul direcţiilor generale.  Un sistem descentralizat de 
controale ex-ante şi a posteriori îi permite ordonatorului de credite să angajeze 
cheltuieli fără aprobarea prealabilă a controlorului financiar, fiind supus ulterior 
diferitelor tipuri de controale, inclusiv cele legate de auditul intern. Actorii financiari 
primesc mai multe responsabilităţi şi fiecare direcţie generală trebuie să prezinte un 
raport de activitate anual şi să dea o declaraţie de asigurare. 

o Reforma contabilă 

Un al doilea aspect principal al versiunii din 2002 a Regulamentului financiar a fost 
tranziţia de la o contabilitate „de casă” la o contabilitate modernă „de 
angajamente” care permite înscrierea în conturi a evenimentelor şi a tranzacţiilor 
contabile atunci când se produc, mai degrabă decât atunci când sumele de bani sunt 
recuperate sau plătite. 
                                                 
2 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, modificat prin Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006. 
3 Carta albă privind reformarea Comisiei: COM(2000)10 final, 18.01.2000. 
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2. REVIZUIREA DIN 2006  A REGULAMENTULUI FINANCIAR ŞI PRINCIPALELE 
REALIZĂRI ALE PE 

2.1 CALENDAR ŞI PROCEDURĂ 

Regulamentul financiar face obiectul unei revizuiri din trei în trei ani sau ori de câte 
ori este necesar. Comisia a făcut primele propuneri în 2005, urmând apoi doi ani de 
negocieri cu Consiliul şi Parlamentul care s-au finalizat cu încheierea unui acord.  

Cât despre revizuirea din 2002, deşi articolul 279 Tratatul CE prevede că 
Parlamentul este doar consultat asupra propunerii, PE a considerat că, deoarece 
există puternice implicaţii bugetare, Regulamentul financiar nu poate fi adoptat 
unilateral de o singură componentă a autorităţii bugetare. În conformitate cu 
Declaraţia comună din 4 martie 1975, s-a convenit crearea unei proceduri de 
concertare în care PE să fie tratat drept partener egal. 

Regulamentul financiar adoptat la 13 decembrie 2006 modifică mai mult de 
jumătate din articolele Regulamentului financiar adoptat la 25 iunie 2002. 

2.2 OBIECTIVUL REVIZUIRII DIN 2006 A REGULAMENTULUI FINANCIAR 

Obiectivele revizuirii din 2006 au fost simplificarea procedurilor financiare şi 
îmbunătăţirea eficienţei şi transparenţei cheltuielilor UE. Încă din primele faze de 
punere în aplicare a Regulamentului financiar (RF) şi a normelor sale de aplicare, 
beneficiarii fondurilor UE şi utilizatorii RF s-au plâns de complexitatea excesivă a 
acestuia. Prin urmare, a fost nevoie de redactarea unui RF îmbunătăţit pentru noua 
generaţie de programe finanţate de UE (2007-2013), cum ar fi fondurile structurale 
sau Programul-cadru de cercetare şi dezvoltare. 

2.3 PE A PARTICIPAT ACTIV LA REVIZUIREA REGULAMENTULUI 
FINANCIAR 

PE a sprijinit cu fermitate şi a contribuit la noua revizuire a Regulamentului 
financiar. Acesta a deţinut un rol activ în realizarea simplificării. PE a solicitat mai 
multă transparenţă şi un echilibru corect între procedurile uşor de utilizat, 
protejarea intereselor financiare ale UE şi, în ultimă instanţă, a contribuabililor 
şi principiul proporţionalităţii costurilor administrative.  

Aşa cum a arătat raportorul BUDG/CONT al PE în avizul CONT destinat BUDG, 
Regulamentul financiar adoptat în 2002 conţinea dispoziţii procedurale complexe 
care implicau o „birocratizare a proceselor, prelungirea procedurilor şi încercări de 
evitare a responsabilităţilor prin implicarea cât mai multor ierarhii şi etape 
procedurale”. În plus, solicitanţii de subvenţii şi participanţii la procedurile de achiziţii 
publice se confruntau cu proceduri de aplicare complexe şi costisitoare. 

2.4 REALIZĂRILE PE ÎN REVIZUIREA DIN 2006 A REGULAMENTULUI 
FINANCIAR 

Contrar primelor reacţii ale Consiliului, PE a reuşit să introducă principiul 
proporţionalităţii. 

Acest principiu a fost introdus în sistemul de licitaţii şi de subvenţii pentru a 
accelera procedurile şi a le elibera de birocraţie. PE a obţinut o concesie, şi anume 
ca cerinţele procedurale şi în materie de documentaţie să fie proporţionale cu 
suma acordată sau cu costurile şi riscurile implicate. Această abordare este 
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favorabilă în special micilor entităţi, cum ar fi întreprinderile mici şi mijlocii, şcolilor şi 
universităţilor, care sunt de obicei beneficiarii unor subvenţii şi contracte mici.  

Principiul proporţionalităţii se referă, de asemenea, la acţiunile administrative, 
complexitatea etapelor de verificare fiind proporţională cu sumele şi riscurile 
implicate.  

În plus, PE a introdus amendamente, care au fost acceptate, pentru a se ţine seama 
de principiul proporţionalităţii în legătură cu răspunderea ordonatorilor de credite, 
arătând că răspunderea acestora ar trebui să fie evaluată în primul rând în funcţie de 
gradul abaterii profesionale. Răspunderea ordonatorului de credite a fost limitată la 
salariul pentru 12 luni în caz de neglijenţă, iar în caz de abatere profesională 
intenţionată se aplică compensarea integrală a prejudiciului cauzat. 

Câteva dintre cele mai controversate puncte legate de chestiunea transparenţei 
au avut drept obiect crearea unei baze de date privind participanţii excluşi de la 
achiziţiile publice şi publicarea informaţiilor privind beneficiarii de fonduri care 
derivă din fondurile agricole. Acest nivel de transparenţă a fost realizat datorită 
presiunii exercitate de Parlament. 

Un alt punct controversat a fost creşterea capacităţilor de planificare financiară pe 
lungă durată ale partidelor politice europene şi introducerea unei excepţii la 
regula de non-profit pentru a permite reportarea unei părţi din excedent. Acest 
element a fost adoptat în 2007. 

Mai mult, PE a reuşit să îşi păstreze prerogativele în ceea ce priveşte transferul 
de credite între capitole în timpul exerciţiului bugetar şi drepturile sale la informare. 
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AGENŢIILE 

Există în prezent două tipuri de agenţii europene. 

Agenţiile descentralizate (denumite şi agenţii de reglementare sau tradiţionale) sunt 
entităţi legale create de legislatorul european cu misiunea de a sprijini punerea în 
aplicarea a unei anumite politici europene. Ele se bucură de statut juridic şi 
beneficiază de autonomie administrativă şi financiară. Mare parte dintre ele sunt 
parţial sau integral finanţate din subvenţii de la bugetul UE şi se supun 
Regulamentului financiar.  

Agenţiile descentralizate pot să desfăşoare diferite tipuri de activităţi:  pot ajuta la 
reglementarea unui anumit sector, uneori adoptând decizii individuale, obligatorii din 
punct de vedere juridic; oferă asistenţă tehnică şi ştiinţifică instituţiilor europene sau 
statelor membre, uneori sub formă de rapoarte de inspecţie; încurajează cooperarea 
între organismele naţionale, uneori dezvoltând activităţi operaţionale în domeniul lor 
de activitate; şi, de asemenea, oferă informaţii/servicii de relaţionare.  

Există în prezent 26 de agenţii descentralizate (una în faza de închidere), 
numărându-le pe cele din primul şi al treilea pilon. Trei se află în faza de înfiinţare. În 
paralel, există trei agenţii în cadrul celui de-al doilea pilon, dar ele sunt complet 
interguvernamentale (inclusiv finanţarea lor). În 2009, contribuţia financiară a 
bugetului UE pentru agenţiile descentralizate a depăşit 580,3 milioane EUR. 
Personalul lor, de toate categoriile, a depăşit 5 000 de posturi, din care 4 211 de 
agenţi temporari. 

Agenţiile executive sunt create printr-o decizie a Comisiei pentru a pune în aplicare 
integral sau parţial un program sau un proiect comunitar în numele Comisiei şi sub 
responsabilitatea acesteia. Ele rămân în întregime sub controlul şi responsabilitatea 
Comisiei. Costurile lor administrative (în principal cele cu personalul) sunt finanţate 
din bugetul Uniunii, ca parte din secţiunea III (Comisia) şi nu se încadrează în rubrica 
5 (Administraţie) din cadrul financiar multianual. În termeni bugetari sunt examinate 
de PE ca parte din bugetul Comisiei. 

La ora actuală există şase agenţii executive. În 2009, bugetul UE a prevăzut 139,7 
milioane EUR pentru funcţionarea acestor agenţii. În 2009, acestea numărau 368 
agenţi temporari şi 941 agenţi contractuali (şi 30 experţi naţionali detaşaţi). 

CONSOLIDAREA ROLULUI PE ÎN PRIVINŢA AGENŢIILOR DESCENTRALIZATE 

PE deţine un rol important în privinţa agenţiilor descentralizate. Primele agenţii au 
fost create printr-un act legislativ al Consiliului şi Parlamentului.  La acel moment, 
singurul instrument bugetar pentru monitorizarea acestora a fost bugetul anual în 
cadrul căruia vota subvenţiile pentru agenţie (în mod normal, ca cheltuieli 
neobligatorii, ceea ce înseamnă că PE are ultimul cuvânt) şi procedura de 
descărcare de gestiune în care PE acordă descărcarea de gestiune fiecărei agenţii 
care primeşte subvenţii de la UE, pentru execuţia bugetului său anual. Parlamentul a 
utilizat acest instrument pentru a-şi dezvolta controlul asupra gestiunii financiare a 
agenţiilor: PE nu numai că adoptă subvenţiile pentru agenţie, dar şi schema sa de 
personal în care este definit personalul. În plus, PE a reuşit să impună agenţiilor 
prezentarea unor programe anuale de lucru, planuri strategice multianuale, planuri 
multianuale de politică de personal, evaluări periodice ale activităţilor sale etc. 

În timpul ultimei legislaturi, PE a obţinut includerea în Acordul interinstituţional privind 
disciplina bugetară şi buna gestiune financiară a principiului că, atunci când o nouă 
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agenţie urmează să fie creată, cele două componente ale autorităţii bugetare ar 
trebui să ajungă la un acord rapid în privinţa finanţării acestei noi agenţii4. Prin 
această declaraţie PE a încercat să garanteze disponibilitatea mijloacelor financiare 
necesare pentru ca noile agenţii să funcţioneze corect şi să împiedice finanţarea 
noilor agenţii prin reprogramare sau prin utilizarea marjelor: noile agenţii pot avea 
nevoie de surse noi de finanţare. Acest lucru a fost considerat deosebit de important 
într-o etapă în care un nou val de agenţii descentralizate a fost anunţat, în care 
resursele erau puţine, iar  experienţa a demonstrat că înfiinţarea unor agenţii au 
depins adesea într-o mai mare măsură de voinţa statelor membre de a asigura 
prezenţa unei agenţii europene prestigioase pe teritoriul lor decât de valoarea 
adăugată pe care aceste noi agenţii o pot aduce în termeni de guvernanţă 
europeană.   

O dată cu dezvoltarea competenţelor de colegislator ale PE, a fost  evident că 
agenţiile trebuie înfiinţate printr-un act legislativ adoptat în codecizie de PE şi 
consiliu, sporind astfel capacitatea PE de a modela structura agenţiilor şi modul lor 
de a opera.  

La nivelul de proceduri bugetare anuale, în 2005, PE a asigurat o finanţare 
suplimentară pentru agenţiile descentralizate (40 milioane EUR prin intermediul 
Instrumentului de flexibilitate destinat garantării şi consolidării priorităţilor 
Parlamentului şi asigurării de fonduri necesare agenţiilor pentru a-şi îndeplini 
sarcinile. Creşterea numărului agenţiilor şi creşterea impactului bugetar al acestora, 
în special la rubrica 3, a reprezentat o preocupare pentru Parlament, care a subliniat 
voinţa sa politică de a spori controlul asupra agenţiilor atât la nivel politic, cât şi 
bugetar.  

În timpul procedurii bugetare 2007, Parlamentul Consiliul şi Comisia au fost de acord 
asupra unei declaraţii comune privind trei noi agenţii planificate. Aceasta a formalizat 
poziţia Parlamentul European privind crearea de agenţii descentralizate (informaţii 
privind impactul asupra bugetului, în conformitate cu punctul 47 din noul Acord 
interinstituţional). Pentru 2007, creditele din PPB au fost reinstituite de Parlament, 
dar înscrise parţial în rezervă în aşteptarea comunicării evaluărilor agenţiilor.  

Finanţarea şi supravegherea agenţiilor UE au constituit, de asemenea, punctul 
central al discuţiilor din procedura bugetară 2008. În urma concertării din a doua 
lectură, au fost adoptate declaraţii comune ce vizau o mai bună monitorizare a 
procesului de înfiinţare, a dezvoltării şi a finanţării agenţiilor UE.  Acestea s-au axat 
în special pe: 

o veniturile alocate, în special cele aferente agenţiilor descentralizate; 

o  crearea, evaluarea şi finanţarea agenţiilor UE. 

Volumul liniilor bugetare destinate finanţării agenţiilor descentralizate a fost majorat 
cu peste 20%, iar bugetul pentru Frontex a fost dublat, în conformitate cu dorinţa 
Parlamentului. 

                                                 
4 "47. La elaborarea propunerii sale de creare a unei noi agenţii, Comisia evaluează implicaţiile 
bugetare pentru capitolul de cheltuieli în cauză. Pe baza informaţiilor respective şi fără a aduce atingere 
procedurilor legislative care reglementează înfiinţarea agenţiei, cele două componente ale autorităţii 
bugetare se angajează, în cadrul cooperării bugetare, să ajungă la un acord în timp util cu privire la 
finanţarea agenţiei.”  
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Pentru bugetul 2009, au fost luate în considerare veniturile alocate ale agenţiilor şi 
excedentele din anii precedenţi înainte de a se propune subvenţii UE pentru fiecare 
agenţie.  

În final, în ceea ce priveşte evoluţia ulterioară a agenţiilor, printr-o declaraţie comună 
s-a solicitat înfiinţarea rapidă a unui grup de lucru interinstituţional care a fost în 
final creat în decembrie 2008. Acest grup interinstituţional în care PE este 
reprezentat de 5 membri va încerca să adopte o abordare comună privind aspecte 
precum rolul şi poziţia agenţiilor în peisajul interinstituţional, crearea, structura şi 
funcţionarea acestor agenţii, finanţarea, bugetul, administrarea şi supravegherea lor, 
pe baza unei evaluări aprofundate a situaţiei existente. Într-adevăr, Comisia, cu 
sprijinul PE, prezentare în trecut o propunere de acord interinstituţional privind aceste 
aspecte, dar respingerea ei de către Consiliu a condus la retragerea acesteia. În 
prezent, se desfăşoară lucrări la nivel tehnic şi, în paralel, este în curs o evaluare 
externă a funcţionării întregului sistem de agenţii. Se preconizează ca, până la 
sfârşitul anului, evaluarea şi lucrările tehnice să fie finalizate pentru a-i permite 
grupului de lucru să îşi ducă la bun sfârşit activitatea şi să îşi redacteze concluziile 
până la finalului lui 2010.  
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PROIECTE-PILOT ŞI ACŢIUNI PREGĂTITOARE 
 

Prezenta secţiune oferă o definiţie a proiectelor-pilot şi a acţiunilor pregătitoare şi 
descrie normele care reglementează utilizarea acestora, înainte de a descrie 
punerea în aplicare a proiectelor-pilot şi a acţiunilor pregătitoare începând cu anul 
2000 şi de a examina la final impactul acestora asupra agendei legislative.  

1. DEFINIŢIA PROIECTELOR-PILOT ŞI A ACŢIUNILOR PREGĂTITOARE ŞI 
NORMELE CARE REGLEMENTEAZĂ UTILIZAREA ACESTORA  

 
Ca regulă generală, un act de bază trebuie adoptat înaintea utilizării creditelor 
înscrise în buget pentru orice acţiune comunitară sau a Uniunii Europene. Totuşi, 
articolul 49 din Regulamentul financiar5 permite ca următoarele să fie executate fără 
un act de bază, cu condiţia ca acţiunile destinate finanţării să intre sub incidenţa 
competenţelor Comunităţilor sau ale Uniunii Europene: 

(a) creditele pentru proiectele-pilot de natură experimentală, destinate testării 
fezabilităţii unei acţiuni şi a utilităţii sale. Creditele de angajament relevante pot fi 
înscrise în buget numai pentru două exerciţii financiare succesive; 

(b) creditele pentru acţiuni pregătitoare, în domeniile de aplicare a Tratatului CE şi 
Tratatului Euratom, precum şi a Titlului VI din TUE, destinate pregătirii de propuneri 
în vederea adoptării unor acţiuni viitoare. Acţiunile pregătitoare trebuie să urmeze o 
abordare coerentă şi pot lua forme diferite. Creditele de angajament relevante pot fi 
înscrise în buget pentru cel mult trei exerciţii financiare succesive. Procedura 
legislativă trebuie încheiată înainte de sfârşitul celui de-al treilea exerciţiu financiar. În 
cursul procedurii legislative, angajarea creditelor trebuie să corespundă 
caracteristicilor specifice ale acţiunii pregătitoare în ceea ce priveşte activităţile 
prevăzute, obiectivele urmărite şi beneficiarii acesteia. În consecinţă, mijloacele 
utilizate nu pot corespunde, ca volum, cu cele prevăzute pentru finanţarea acţiunii 
definitive propriu-zise. 

Acordul interinstituţional privind disciplina financiară6 prevede plafoane globale 
pentru creditele care pot fi alocate proiectelor-pilot (PP) şi acţiunilor pregătitoare 
(AP): Pentru perioada 2007-2013, creditele anuale sunt limitate la 40 milioane EUR 
pentru proiectele-pilot, la 50 milioane EUR pentru acţiunile pregătitoare noi şi la 100 
milioane EUR pentru toate acţiunile pregătitoare. 

2. PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR-PILOT ŞI A ACŢIUNILOR 
PREGĂTITOARE 

Un studiu efectuat de Comisia pentru bugete cu privire la istoria PP şi AP, precum şi 
la utilizarea acestora începând cu anul 20007, indică faptul că după o utilizare iniţială 
înceată a pachetelor destinate PP şi AP, aceasta s-a îmbunătăţit semnificativ în 
cursul perioadei analizate. În timp ce plafonul pentru toate AP a fost respectat pe 

                                                 
5 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1). 
6 Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind 
disciplina bugetară şi buna gestiune financiară - inclusiv cadrul financiar multianual 2007-2013 (JO C 
139, 14.6.2006). 
7 Factual Study on the Follow-Up of Pilot Projects and Preparatory Actions , 7.4.2009, disponibil la: 
http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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deplin în întreaga perioadă, plafonul pentru AP noi a fost depăşit în 2008, iar plafonul 
pentru PP a fost depăşit în 2006 şi 2007.  

În ceea ce priveşte rezultatele, în timp ce majoritatea PP care au ajuns la final între 
2000-2008 au fost continuate prin transformarea acestora în AP, prin includerea într-
un temei juridic legal sau prin adoptarea unui nou temei juridic, 40% dintre ele au fost 
totuşi abandonate. Doar 16% dintre AP au fost abandonate - restul au fost continuate 
deoarece activităţile acoperite erau deja efectuate în altă parte prin includerea într-un 
temei juridic existent sau prin adoptarea unui nou temei juridic. 

În cursul ultimei perspective financiare, procentul cel mai mare de resurse aferente 
PP şi AP a fost dedicat activităţilor din domeniul politicii pieţei interne, iar în cadrul 
financiar actual, acesta a fost dedicat până acum activităţilor din domeniul politicii 
privind întreprinderile.  Procentul din buget alocat PP şi AP a fost cel mai mare în 
2001 în domeniul politicilor interne (1,1%) şi în 2007 în domeniul cetăţeniei, libertăţii, 
securităţii şi justiţiei (1,5%).  

3. IMPACTUL PROIECTELOR-PILOT ŞI AL ACŢIUNILOR PREGĂTITOARE 

Toate cele trei instituţii pot propune proiecte-pilot (PP) şi acţiuni pregătitoare (AP). 
Totuşi, majoritatea noilor iniţiative propuse până acum provin de la Parlamentul 
European. Deoarece multe dintre aceste propuneri au avut drept rezultat adoptarea 
unor noi temeiuri juridice sau modificarea unui temei juridic existent pentru a include 
activităţile propuse, este evident că PP şi AP oferă Parlamentului European o şansă 
importantă de a prelua iniţiativa şi de a influenţa agenda legislativă. Până în prezent, 
PP şi AP propuse de Parlamentul European au avut consecinţe legislative în multe 
domenii de activitate, în special în domeniul libertăţii, securităţii şi justiţiei, precum şi 
în domeniul întreprinderilor, ocupării forţei de muncă şi afacerilor sociale, agriculturii, 
societăţii informaţionale şi mass-mediei, educaţiei şi culturii, sănătăţii şi protecţiei 
consumatorilor, precum şi în cel al relaţiilor externe.  
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PARTEA 2 
 

MECANISME BUGETARE ÎN PROCEDURILE ANUALE 
ŞI MULTIANUALE 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru detalii suplimentare şi informaţii mai vechi referitoare la cadrul financiar 
multianual 2007-2013 şi la procedurile bugetare anuale din cea de-a 6-a legislatură, 
vă rugăm să consultaţi şi studiul separat solicitat de Comisia pentru bugete şi realizat 
de Departamentul tematic afaceri bugetare privind „Acordul interinstituţional din 17 
mai 2006 şi procedurile bugetare 2005-2009”. 
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CE ESTE CADRUL MULTIANUAL? 
 

Procedurile bugetare anuale au loc în temeiul cadrului financiar multianual adoptat 
printr-un Acord interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară. 

ACORDURI INTERINSTITUŢIONALE LEGATE DE PROCEDURA BUGETARĂ 
 
De la reforma din 1988, procedura bugetară a fost plasată într-un cadru financiar 
multianual prin adoptarea acordurilor interinstituţionale (AII) pentru a preveni sau 
depăşi riscul unui conflict major în cursul procedurilor bugetare anuale. 

Deşi AII nu au niciun temei juridic în virtutea actualului tratat (de la Nisa), acestea au 
devenit fundamentul relaţiilor interinstituţionale din domeniul bugetar. De la 
introducerea lor, AII au asigurat adoptarea la timp a bugetelor anuale. 
Cel mai recent AII a fost adoptat la 14 mai 2006. Scopul prezentului AII este de a 
consolida disciplina bugetară, de a îmbunătăţi funcţionarea procedurii bugetare 
anuale şi cooperarea dintre instituţii în domeniul bugetar, precum şi de a asigura o 
bună gestiune financiară.  
AII are trei părţi: 
- Partea I: Cadrul financiar multianual (explicat mai jos) 
- Partea II: Măsuri vizând îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale în cursul 
procedurii bugetare 
- Partea III: Buna gestiune financiară a fondurilor UE. 
 
Notă:  Dacă Tratatul de la Lisabona va fi adoptat, cadrul financiar multianual va fi 
adaptat printr-o procedură legislativă specială şi va deveni obligatoriu din punct de 
vedere juridic (articolul 312 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 
versiunea consolidată). 

 

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 2007-2013 (CFM)  
 

a) Plafoane, rubrici şi ajustarea tehnică 

• Sunt stabilite câteva plafoane 
Decizia privind resursele proprii stabileşte plafonul anual global pentru resursele 
proprii la 1,24% din VNB. Acest plafon determină cuantumul maxim al cheltuielilor 
comunitare anuale,  în termeni de credite de plată şi de angajament. 
În conformitate cu plafoanele stabilite prin decizia privind resursele proprii, 
cadrul financiar a determinat limitele creşterii cheltuielilor pe categorii 
(„rubrici”) (a se vedea mai jos) pentru creditele de angajament şi pe cele ale 
cheltuielilor totale pentru creditele de plată în fiecare an din perioada respectivă. 

• Ajustarea tehnică a perspectivei financiare 
În fiecare an, Comisia face o propunere de ajustare tehnică a cadrului financiar 
pentru exerciţiul următor. Acest lucru se datorează în special exprimării cadrului 
financiar în preţuri constante şi necesităţii de a-l ajusta anual pentru a ţine seama de 
inflaţie.  

• Cheltuielile UE sunt repartizate în cadrul a 6 rubrici: 
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Rubrica 1:  Creştere durabilă Subrubrica 1a:  Competitivitate pentru 
creştere economică şi ocuparea forţei de 
muncă 
Subrubrica 1b:  Coeziune pentru creştere 
economică şi ocuparea forţei de muncă 

Rubrica 2:  Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 
Rubrica 3:  Cetăţenie, libertate, 
securitate şi justiţie 

Subrubrica 3a:  Libertate, securitate şi 
justiţie 
Subrubrica 3b:  Cetăţenie 

Rubrica 4:  UE ca actor global 
Rubrica 5:  Administraţie 
Rubrica 6:  Compensaţii 

Introducerea cadrului financiar a facilitat negocierile bugetare anuale şi a condus la 
elaborarea de instrumente de programare financiară multianuală (programe UE 
multianuale). 

O sinteză a bugetelor 2005-2009 în raport cu plafoanele anuale ale perspectivelor 
financiare/CFM din perioada 2005-2009 este prezentată mai jos. 
 

Total Budget and Ceilings 2005-2009
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b) Instrumente de sporire a flexibilităţii 
 
Utilizarea următoarelor instrumente permite înscrierea în buget a unor noi credite de 
angajament peste plafoanele prevăzute în cadrul financiar, dacă este necesar. 

 Revizuirea cadrului financiar reprezintă o altă metodă de abordare a unor 
împrejurări neprevăzute, cu condiţia ca plafonul resurselor proprii să nu fie depăşit. 
Decizia privind revizuirea este luată în comun de cele două componente ale 
autorităţii bugetare, pe baza unei propuneri a Comisiei, în conformitate cu regulile de 
vot în temeiul articolului 272 alineatul (9) din Tratatul CE (totuşi, dacă revizuirea este 
superioară unui cuantum de 0,03% din VNB, decizia Consiliului trebuie să fie 
unanimă). Acordul interinstituţional impune următoarele condiţii procedurii de 
revizuire a cadrului financiar multianual:  

- revizuirea trebuie propusă şi adoptată înainte de începutul procedurii bugetare 
pentru exerciţiul (sau primul dintre exerciţiile) în cauză, 
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- pentru a garanta disciplina bugetară, înainte de orice revizuire, instituţia trebuie 
să examineze posibilitatea de realocare a creditelor fie în cadrul rubricilor respective 
sau între diferitele rubrici ale cadrului financiar, 

- nicio revizuire a cheltuielilor obligatorii nu poate conduce la o reducere a 
cuantumului destinat cheltuielilor neobligatorii, 

- orice revizuire trebuie să menţină o relaţie adecvată între angajamente şi plăţi. 

 Instrumentul de flexibilitate acoperă cheltuielile identificate precis care nu ar 
putea fi finanţate în limitele plafoanelor disponibile pentru un anumit exerciţiu 
financiar. Cuantumul său anual maxim este de 200 milioane EUR în preţuri curente. 
Partea din cuantum neutilizată în exerciţiul n poate fi reportată până în exerciţiul n + 
2, ceea ce reprezintă o noutate faţă de perspectivele financiare anterioare. 

 Fondul de solidaritate oferă un răspuns rapid în caz de dezastre majore 
produse pe teritoriul unui stat membru sau al unei ţări candidate. Cuantumul anual 
maxim nu poate depăşi 1 miliard EUR în preţuri curente. 

 Rezerva pentru ajutor de urgenţă oferă un răspuns rapid la cereri specifice 
de ajutor ale ţărilor terţe, ca urmare a unor evenimente care nu puteau fi prevăzute 
în momentul stabilirii bugetului. În primul rând, aceasta priveşte operaţiuni cu 
caracter umanitar, dar poate fi utilizată şi pentru gestionarea civilă a crizelor şi 
protecţia civilă. În urma adoptării AII din 17 mai 2006, rezerva pentru ajutor de 
urgenţă a fost exclusă din CFM. Cuantumul anual al rezervei este stabilit la 221 
milioane EUR în preţuri curente. 

 Fondul european de ajustare la globalizare  a fost instituit în decembrie 
2005. Acesta poate oferi sprijin suplimentar lucrătorilor afectaţi de consecinţele 
schimbărilor economice şi structurale majore; nu poate depăşi un cuantum anual de 
500 milioane EUR în preţuri curente. 

 
O sinteză a mobilizării instrumentelor menţionate mai sus între 2007 şi jumătatea 
anului 2009 este prezentată mai jos. 
 

BUGET DESTINAŢIE INSTRUMENT CUANTUM 
(m€) 

Palestina 
Rezerva pentru ajutor de 
urgenţă8 
 

49

Grecia, Ungaria, Germania, 
Franţa Fondul de solidaritate al UE 197

2007 

Franţa, Germania, Finlanda Fondul european de 
ajustare la globalizare 19

Galileo, PESC Flexibilitate 270

Galileo, IET Revizuirea CFM (pentru 08-
13) 1 600

Italia, Malta, Portugalia, 
Spania, Lituania 

Fondul european de 
ajustare la globalizare 49

Regatul Unit, Grecia, Slovenia, 
Franţa, Cipru Fondul de solidaritate al UE 281

2008 

Mecanismul alimentar 
Rezerva pentru ajutor de 
urgenţă (inclusiv 
suplimentul) 

262

                                                 
8 Din 2007 (AII 2007-2013), rezerva pentru ajutor de urgenţă suplimentează plafoanele CFM. 



DV\785929RO.doc 27/60  

BUGET DESTINAŢIE INSTRUMENT CUANTUM 
(m€) 

Rezerva pentru ajutor de 
urgenţă 79

Flexibilitate 420
Mecanismul alimentar 

Redistribuire (08-10) 240

România Fondul de solidaritate al UE 12

2009 

Spania Fondul european de 
ajustare la globalizare 3

Revizuirea CFM 2 600Planul de redresare economică 
(etapa 1)      - din care:   2000 m€ 

compensare 
2009/2010

/2011 
Planul de redresare economică 
(etapa 2) Urmează să fie stabilit 2 400
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DATELE CADRULUI MULTIANUAL (DUPĂ REVIZUIREA DIN 2009) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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PROCEDURA BUGETARĂ ANUALĂ 

PROCEDURA BUGETARĂ ANUALĂ URMEAZĂ UN CALENDAR PRAGMATIC 

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (articolul 272) defineşte diferitele etape 
ale procedurii bugetare. Acesta stabileşte prerogativele celor două componente 
ale autorităţii bugetare (Parlamentul European şi Consiliul) şi ale Comisiei în 
cadrul procedurii respective. 
Articolul 272 din Tratatul CE prevede un calendar oficial pentru fiecare etapă a 
procedurii. Totuşi, în vederea examinării adecvate a proiectului de buget şi a 
utilizării optime a timpului aflat la dispoziţia autorităţii bugetare, un anumit grad de 
flexibilitate a fost introdus în calendar din 1988. În practică, timpul acordat 
Consiliului şi Parlamentului în cursul fiecărei etape a procedurii bugetare este mai 
lung. Un număr de triloguri, precum şi alte măsuri, au fost introduse pentru a facilita 
procesul decizional. Calendarul pragmatic funcţionează din exerciţiul financiar 
1977. 

ETAPELE PROCEDURII BUGETARE  

a) Procedura bugetară debutează cu prezentarea unor documente 
de către Comisie: strategia politică anuală (SPA) şi proiectul 
preliminar de buget (PPB) 

Fiecare procedură bugetară debutează cu pregătirea internă de către Comisie a 
proiectului preliminar de buget (PPB), un proces asupra căruia PE are o influenţă 
indirectă, de exemplu prin  rezoluţiile sale referitoare la programul legislativ şi de 
lucru al Comisiei sau rezoluţiile sale referitoare la strategia politică anuală (SPA). 

• Etapa Comisie 

Această etapă iniţială include, în cadrul Comisiei, dezbaterea orientativă, 
strategia politică anuală, audierile, situaţia estimativă a diferitelor instituţii şi, în final, 
prezentarea proiectului preliminar de buget (PPB) autorităţii bugetare. 

Strategia politică anuală (SPA) este adoptată în februarie şi schiţează priorităţile 
politice ale Comisiei pentru anul următor. Ea identifică iniţiativele pe care Comisia le 
consideră necesare pentru a realiza priorităţile respective şi defineşte cadrul bugetar 
necesar pentru punerea lor în aplicare. Această decizie serveşte apoi la ghidarea 
procesului de elaborare a proiectului preliminar de buget şi la programarea 
activităţilor Comisiei pentru exerciţiul următor (şi anume, lansează ciclul anual de 
planificare şi programare). 
Etapele preliminare în cauză sunt parcurse de Comisie într-un mod pe deplin 
autonom. 

Proiectul preliminar de buget (PPB) reprezintă în această etapă singurul document 
prevăzut în tratat. În general, el este publicat la începutul lunii mai a exerciţiului n-1 şi 
trimis autorităţii bugetare în toate limbile la mijlocul lunii iunie.  

• Etapa Parlament 

În martie/aprilie, Parlamentul adoptă o rezoluţie referitoare la strategia politică 
anuală a Comisiei, în care îşi expune propriile priorităţi pentru următorul exerciţiu şi 
invită Comisia să ţină seama de acestea în momentul elaborării proiectului 
preliminar de buget (PPB).  
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O rezoluţie poate fi adoptată după prezentarea PPB. Ea expune evaluarea iniţială 
a propunerii Comisiei realizată de către Parlament şi stabileşte priorităţile politice ale 
PE pentru exerciţiul următor într-un stadiu incipient. 

• Etapa Consiliu 

Consiliul, de asemenea, îşi stabileşte priorităţile în această etapă a procedurii 
bugetare, în mod normal sub forma unei rezoluţii adoptate după prezentarea SPA de 
către Comisie, dar înaintea prezentării PPB. 

• Trilogul 

În temeiul Acordului interinstituţional, un trilog între reprezentanţii Parlamentului, 
Consiliului şi Comisiei trebuie să aibă loc după ajustarea tehnică a cadrului financiar 
(a se vedea mai sus) şi înaintea stabilirii proiectului preliminar de buget de către 
Comisie, pentru a se discuta eventualele priorităţi pentru următorul exerciţiu 
financiar. 

b) Prima lectură a Parlamentului are loc după adoptarea proiectului 
de buget (PB) de către Consiliu 

În decursul lunilor iunie şi iulie din exerciţiul n, PPB pentru n+1 este discutat şi 
analizat înaintea primei lecturi a Consiliului. După adoptarea proiectului său de 
buget (PB) la sfârşitul lunii iulie, Consiliul îl trimite Parlamentului.  
Înaintea adoptării proiectului de buget de către Consiliu, se organizează o 
reuniune de conciliere, în conformitate cu Acordul interinstituţional. Concilierea are 
două etape. O primă etapă preliminară constă dintr-un trilog vizând examinarea 
posibilităţii unor acorduri timpurii privind anumite aspecte ale bugetului. A doua etapă 
constă din reuniunea oficială de conciliere propriu-zisă. Pentru a beneficia de un 
mandat real din partea întregului Parlament în cadrul concilierii respective, după 
trilog, Comisia pentru bugete depune în mod normal o rezoluţie în plen, în care 
schiţează aspectele principale care urmează să fie abordate cu Consiliul şi poziţiile 
principale pe care delegaţia Parlamentului le-ar putea adopta. 
Prima lectură a Parlamentului are loc în cursul lunilor septembrie şi octombrie din 
exerciţiul n.  În acest stadiu, PB este examinat de BUDG şi de comisiile specializate. 
Amendamentele acestora din urmă sunt apoi examinate de BUDG, care emite un 
aviz privind amendamentele respective. Acele amendamente care au primit un aviz 
negativ din partea BUDG pot fi depuse din nou, necesitând o majoritate calificată în 
plen pentru a fi adoptate. BUDG poartă răspunderea generală pentru fiecare lectură, 
până la adoptarea acestora în plen. Înaintea adoptării în prima lectură a 
Parlamentului, se organizează un al treilea trilog şi o reuniune de conciliere pentru a 
se găsi un punct de vedere comun referitor la chestiunile nesoluţionate. 
În cursul primei lor lecturi, amândouă instituţiile ţin seama de documente explicative, 
cum ar fi fişele financiare şi de activitate care însoţesc PPB. Documentele în 
cauză au drept scop descrierea şi analizarea mai detaliată a propunerilor de buget, 
în special printr-o evaluare a rezultatelor diferitelor activităţi. 

c) A doua lectură a Consiliului şi a Parlamentului  
Procedura privind cea de-a doua lectură a Consiliului, care are loc la sfârşitul lunii 
noiembrie din exerciţiul n, este foarte asemănătoare primei lecturi a Consiliului. 
Proiectul de buget se modifică în funcţie de propunerile de modificare acceptate de 
Consiliu. În general, Consiliul reia cifrele sale din prima lectură. Înaintea adoptării PB 
în a doua lectură a Consiliului, se organizează un al patrulea trilog. În final, în luna 
decembrie a exerciţiului n, Parlamentul adoptă bugetul general în a doua sa 
lectură. Trebuie menţionat că Parlamentul poate respinge bugetul în ansamblu.  
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Când bugetul este adoptat, DG-urile şi serviciile Comisiei îşi adaptează propriul 
program de activitate, cunoscut sub denumirea de Planul anual de gestionare, pentru 
anul N+1, la schimbările aduse la proiectul preliminar de buget. Planul anual de 
gestionare este bazat pe conceptul de GBA (a se vedea glosarul). În cazul în care 
bugetul nu este adoptat, se aplică regimul douăsprezecimilor provizorii (articolul 
273 din Tratatul CE), ceea ce permite efectuarea de cheltuieli în fiecare lună, la 
fiecare capitol, în limita unei sume echivalente cu cel mult o doisprezecime din 
creditele deschise în capitolul corespunzător din bugetul din exerciţiul precedent. 

Trilogurile şi reuniunile de conciliere în prim-plan 

În timpul procedurii bugetare, trilogurile şi reuniunile de conciliere reprezintă etape-
cheie ale procedurii cu scopul de a ajunge la nişte acorduri într-un mod mai facil. 

Trilogurile şi reuniunile de conciliere nu sunt prevăzute în tratat. Acestea sunt 
organizate între cele trei instituţii în cadrul fiecărei etape majore a procedurii 
bugetare şi de fiecare dată când este necesar să se discute puncte specifice (a se 
vedea mai jos). 
Acestea sunt organizate pentru a facilita un acord general privind bugetul, luând în 
considerare priorităţile majore ale Consiliului şi PE.   

PE PARCURSUL PROCESULUI DE EXCUŢIE A BUGETULUI, POT FI VOTATE 
AMENDAMENTE LA BUGET. 

În circumstanţe inevitabile, excepţionale sau neprevăzute, Comisia poate propune, în 
cursul anului N, amendamente la bugetul adoptat sub formă de proiecte preliminare 
de bugete rectificative. Bugetele rectificative sunt de asemenea utilizate pentru a 
înscrie soldul din exerciţiul financiar precedent (N-1) în bugetul pentru exerciţiul 
financiar curent (N). Bugetele rectificative fac obiectul aceloraşi norme de procedură 
ca şi bugetul general. 
 

O PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA CALENDARULUI ANUAL 
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IMPACTUL TRATATULUI DE LA LISABONA  

În cazul în care Tratatul de la Lisabona intră în vigoare, acesta va aduce schimbări 
drastice ale calendarului şi procedurii bugetare. 

Una dintre schimbările principale este o consecinţă a eliminării distincţiei între 
cheltuieli obligatorii şi cheltuieli şi cheltuieli neobligatorii:  rolul celor două 
componente ale autorităţii bugetare - PE şi Consiliul - va fi acelaşi în ceea ce priveşte 
integralitatea bugetului. Procedura bugetară va deveni astfel un caz special al 
procedurii de codecizie, în care PE şi Consiliul vor trebui să ajungă la un acord 
privind integralitatea bugetului. 

În conformitate cu noile dispoziţii, proiectul de buget va fi pregătit de Comisie, care 
dobândeşte dreptul de iniţiativă în ceea ce priveşte procedura bugetară9. Va fi vorba 
despre o singură lectură în cadrul fiecărei componente a autorităţii bugetare, a doua 
lectură din prezent fiind înlocuită cu o procedură de conciliere.  

Proiectul de buget al Comisiei este trimis Parlamentului şi Consiliului până la 1 
septembrie. 

Consiliul trebuie să îşi adopte poziţia cu privire la proiectul de buget până la 1 
octombrie. 

PE trebuie să adopte apoi o poziţie în termen de 42 de zile: 

 - în cazul în care PE aprobă poziţia Consiliului fără a aduce modificări sau 
nu adoptă o poziţie, bugetul se consideră adoptat; 

                                                 
9 În consecinţă, Comisia poate modifica proiectulă său de buget. Cu toate acestea, articolul 250 
alineatul (2) din TFUE limitează această posibilitate până în momentul în care se consituite comitetul de 
conciliere. 
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 - în cazul în care PE adoptă amendamente (cu o majoritate a membrilor 
săi), Preşedintele acestuia, de comun acord cu Preşedintele Consiliului, convoacă 
„imediat” o reuniune a comitetului de conciliere10.  

Comitetul de conciliere, care trebuie să se compună din membri ai Consiliului sau 
reprezentanţii acestora şi un număr egal de membri reprezentând Parlamentul 
European, are la dispoziţie 21 de zile pentru a ajunge la un acord.11  

În cazul în care comitetul de conciliere nu ajunge la un acord în termen de 21 de zile, 
bugetul se consideră neadoptat şi o nouă procedură bugetară trebuie să înceapă cu 
transmiterea de către Comisie a unui nou proiect de buget. 

În cazul în care comitetul de conciliere ajunge la un acord pe marginea unui text de 
compromis, PE şi Consiliul au la dispoziţie 14 zile pentru a prezenta un aviz privind 
acest text: bugetul este adoptat în cazul în care niciuna dintre cele două instituţii nu îl 
respinge, Consiliul acţionând cu o majoritate calificată, iar Parlamentul cu o 
majoritatea a membrilor săi.12  

În cazul în care cele două instituţii îl resping, Comisia trebuie să propună un nou 
proiect de buget.  

Se aplică aceeaşi procedură în cazul în care PE îl respinge (cu o majoritate absolută 
a membrilor săi), iar Consiliul (fie nu îl aprobă, fie nu adoptă nicio decizie).  

Pe de altă parte, în cazul în care PE îl aprobă (cu o majoritate simplă), iar Consiliul îl 
respinge, PE are posibilitatea de a reconfirma – în termen de 14 zile de la 
respingerea de către Consiliu – amendamentele pe care le-a adoptat în prima 
lectură, cu condiţia să facă acest lucru cu o majoritate a membrilor săi şi trei cincimi 
din voturile exprimate. În acest caz, bugetul se consideră adoptat împreună cu 
amendamentele confirmate de PE. În cazul în care PE nu reuşeşte să confirme toate 
amendamentele depuse, rămâne valabil textul comitetului de conciliere cu privire la 
liniile bugetare.  

Concluzia este că Parlamentul îşi vede rolul consolidat în noua procedură bugetară:  
acest va avea un cuvânt decisiv de spus cu privire la buget în integralitatea sa; niciun 
buget anual nu va putea fi adoptat fără acordul PE, dar PE poate aproba bugetul 
împotriva voinţei – sau în absenţa unei decizii – din partea Consiliului13.  

Această procedură necesită totuşi o consolidare a mecanismelor interne şi 
interinstituţionale de dialog în pregătirea procedurii bugetare. Eliminarea celei de-a 
doua lecturi şi programul calendarul consolidat pentru fiecare etapă a procedurii va 
necesita o excelentă pregătire la nivel politic, tehnic şi strategic a fiecărei instituţii, 
având în vedere că vor fi mai puţin ocazii de „rectificare”. 

                                                 
10 Cu excepţia cazului în care, în termen de 10 zile de la transmiterea proiectului, Consiliul informează 
PE ca a aprobat toate amendamentele acestuia. În acest caz, comitetul de conciliere nu se reuneşte 
pentru că bugetul se consideră adoptat aşa cum a fost modificat.  
11 Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere şi, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, 
adoptă toate iniţiativele necesare pentru promovarea apropierii poziţiilor Parlamentului European şi ale 
Consiliului.  
12 Cu alte cuvinte: dacă cele două instituţii îl aprobă, niciuna nu adoptă o decizie sau dacă una îl adoptă 
şi cealaltă nu reuşeşte să adopte o decizie. 
13 Deşi acesta este o posibilitate oarecum teoretică pentru că pare dificil un text pe care delegaţia 
Consiliului, compusă din reprezentanţii fiecărui stat membru, l-a negociat şi acceptat să fie respins de 
acesta din urmă. 



DV\785929RO.doc 34/60  

În principiu, calendarul pragmatic convenit de către instituţii ar trebui păstrat sau 
chiar anticipat.  Ar trebui să se cadă de acord la nivel interinstituţional asupra unei 
serii de chestiuni privind organizarea etapei de conciliere, fluxul de informaţii între 
instituţii etc. – în special formatul delegaţiei PE şi al delegaţiei Consiliului – dacă se 
doreşte garantarea succesului acestei proceduri.  
 

Diferitele rezultate ale procedurii pot fi sintetizate după cum urmează: 

PE aprobă + Consiliul aprobă = buget adoptat 

PE aprobă + Consiliul nu adoptă o decizie = buget adoptat 

PE aprobă + Consiliul respinge = buget adoptat în conformitate cu 
amendamentele PE sau cu textul comun 

PE nu adoptă o decizie + Consiliul aprobă  = buget adoptat 

PE nu adoptă o decizie + Consiliul nu adoptă 
o decizie = buget adoptat 

PE nu adoptă o decizie + Consiliul respinge = buget respins 

PE respinge + Consiliul aprobă = buget respins 

PE respinge + Consiliul nu adoptă o decizie = buget respins 

PE respinge + Consiliul respinge = buget respins 
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PARTEA 3 
 

PROCEDURILE BUGETARE ANUALE ÎN PERIOADA 
2005 - 2009 
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PROCEDURA BUGETARĂ 2005 
Raportori:   Dl Salvador Garriga Polledo (Secţiunea III - Comisia) 

Dna Anne E. Jensen (Alte secţiuni - alte instituţii) 

 

2005 a fost primul an întreg al Uniunii Europene cu 25 de state membre. Atât 
Parlamentul European nou ales, cât şi Comisia nou numită şi-au început activitatea 
în cursul procedurii bugetare 2005. Acesta a fost de asemenea cel de-al doilea an de 
aplicare al nomenclaturii GBA (gestiunea bazată pe activităţi), dar primul an în care 
propunerile şi deciziile s-au bazat pe clasificarea GBA. 
Procedura bugetară 2005 s-a dovedit mai simplă decât cea din 2004 în pofida 
faptului că marja disponibilă a fost inferioară celei prevăzute de programarea 
financiară iniţială a Comisiei, în special pentru rubricile 3 „Politici interne”, 4 „Acţiuni 
externe” şi 5 „Administraţie” din perspectivele financiare. Acest fapt s-a datorat 
ajustărilor tehnice anuale la perspectiva financiară ca urmare a evoluţiei preţurilor şi 
a venitului naţional brut (VNB). 
Bugetul adoptat a fost de 116 554 milioane EUR în angajamente (1,10 % din VBN 
UE25) şi 106 300  milioane EUR în plăţi (1,00 % din VNB UE25). Angajamentele au 
crescut cu 6,2 % şi plăţile cu 4,4 %. 
Principalele puncte de discuţie au fost tradiţionalele aspecte controversate, ca, de 
exemplu, rubricile 4 „Acţiuni externe” şi 5 „Administraţie”, mobilizarea Instrumentului 
de flexibilitate şi nivelul plăţilor. În ceea ce priveşte ultimul aspect, poziţia PE în primă 
lectură a fost în general aceea de a reinstitui PPB, iar uneori de a creşte plăţile peste 
nivelul creditelor PPB, cu scopul de a reduce nivelul angajamentelor restante. În 
plus, lucru destul de rar, conţinutul scrisorii rectificative agricole anuale a fost de 
asemenea susţinut de autoritatea bugetară în cadrul reuniunii de conciliere, cu 
excepţia unui proiect-pilot iniţiat mai târziu de Parlament (un studiu legat de 
acordurile privind pescuitul în UE). 
Comparativ cu bugetul 2004, creşterea sporită a creditelor de plată (+ 9,7 miliarde 
EUR) s-a datorat în principal integrării complete a noilor state membre, efectelor 
reformei din 2003 a politicii agricole comune (cu o creştere a cheltuielilor agricole cu 
aproximativ 10 %) şi unei mai bune implementări a previziunilor privind fondurile 
structurale. 

Parlamentul a obţinut garanţii de credite suficiente pentru a acoperi cheltuielile 
destinate măsurilor agricole şi acţiunilor structurale prin intermediul unui 
angajament comun al PE, Consiliului şi Comisiei de a prezenta şi adopta rapid un 
buget rectificativ, în cazul în care capacitatea de aplicare a statelor membre urma să 
crească. O prelungire a programului Peace II pentru Irlanda de Nord a fost de 
asemenea garantată pentru 2005 şi 2006. 
Cele două componente ale autorităţii bugetare au convenit asupra informaţiilor 
specifice care urmau să fie transmise PE de către Comisie în contextul politicii 
externe şi de securitate comune. 

Acţiunile externe s-au axat, printre altele, pe sprijinul acordat pentru reinstaurarea 
păcii şi democraţiei. Pentru cel de-al doilea an consecutiv, a fost inclus un sprijin 
substanţial pentru Irak în cadrul acestei rubrici conform dorinţelor exprimate de PE. 
În total, 200 MEUR au fost disponibile în acest scop. 
Noua politică de vecinătate a fost de asemenea asigurată de PE. Angajamentele 
pentru ajutorul de pre-aderare s-au ridicat la 2,1 miliarde EUR, destinate inclusiv, 
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pentru prima dată, pentru Croaţia. Un pachet de sprijin de 120 milioane EUR a fost 
angajat pentru dezvoltarea economică a comunităţii cipriote din Turcia. 
Fondul de solidaritate a fost mobilizat pentru o sumă totală de 98,55 milioane EUR 
(pentru Slovacia, ţările Baltice şi Suedia). Instrumentul de flexibilitate a fost 
mobilizat cu 185 milioane EUR pentru Peace II (45 milioane EUR), agenţiile 
descentralizate (40 milioane EUR) şi reconstrucţia Irak-ului (100 milioane EUR). 
Rezerva pentru ajutor de urgenţă a fost de asemenea folosită de trei ori în cursul 
exerciţiului financiar 2005 (de două ori în 2004) pentru tsunami-ul din Oceanul Indian 
(170 milioane EUR) şi o dată pentru cutremurul din Kaşmir (40 milioane EUR). 
Finanţarea suplimentară menţionată pentru agenţiile descentralizate (40 milioane 
EUR prin intermediul instrumentului de flexibilitate) a fost destinată garantării şi 
consolidării priorităţilor Parlamentului şi furnizării de fonduri necesare agenţiilor 
pentru a-şi îndeplini sarcinile. Cu toate acestea, creşterea numărului agenţiilor şi 
creşterea impactului bugetar al acestora, în special la rubrica 3, a reprezentat o 
preocupare pentru Parlament, care a subliniat voinţa sa politică de a spori controlul 
asupra agenţiilor atât la nivel politic, cât şi bugetar.  
 
BUGETUL PARLAMENTULUI 
Bugetul Parlamentului pentru 2005 a fost marcat de procesul de extindere a Uniunii, 
prin faptul că acesta a mobilizat noi resurse şi a creat noi posturi pentru a întâmpina 
noile state membre care au aderat în 2004. Au fost create aproximativ 180 de posturi 
suplimentare numai în acest exerciţiu financiar. De asemenea, Comisia pentru 
bugete a fost de acord să sprijine Decizia Biroului privind contractele de achiziţie 
pentru noile clădiri D4/D5 (redenumite în prezent clădirile Willy Brandt şi József 
Antall). 
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PROCEDURA BUGETARĂ 2006 
Raportori:   Giovanni Pittella (Secţiunea III – Comisia) 

Valdis Dombrovskis (alte secţiuni – alte instituţii) 
 

Anul 2006 a fost ultimul an din perioada de programare 2000–2006, aşa-numita 
„Agenda 2000”. O caracteristică a procedurii bugetare 2006 a constituit-o eşecul 
unui acord în cadrul reuniunii Consiliului anterior celei de-a doua lecturi a Consiliului. 
S-a ajuns la un acord abia o săptămână mai târziu, cu ocazia unui trialog 
excepţional. 
Bugetul 2007 a fost stabilit la 121 191 milioane EUR în credite de angajamente şi la 
111 970 milioane EUR în credite de plată (respectiv la 1,09% şi 1,01% din VNB al 
UE-25, cu 2 504 milioane EUR şi respectiv cu 7 323 milioane EUR mai puţin decât 
nivelul stabilit de plafoanele perspectivei financiare). 

Principalele puncte controversabile le-au constituit nivelul plăţilor, pachetele 
financiare ale unora dintre programele care fac obiectul codeciziei, recrutarea de noi 
funcţionari după extinderea din 2004, utilizarea Instrumentului de flexibilitate (a se 
vedea mai jos) şi bugetul PESC. 

Parlamentul a insistat asupra principiului de alocare de noi resurse pentru oile 
priorităţi politice în vederea menţinerii finanţării convenite pentru programele în 
curs. Priorităţile de politică ale Parlamentului le-au constituit o mai bună punere în 
aplicare a strategiilor de la Lisabona şi de la Goteborg, promovarea politicii de 
informare a UE, elaborarea unui Pact european pentru tineret şi consolidarea 
acţiunilor externe ale UE. 
În primă lectură, Parlamentul European a adoptat, ca poziţie de negociere, 
depăşirea plafoanelor perspectivei financiare pentru rubricile 2, 3 şi 4 şi reducerea 
marginală a creditelor pentru PESC. Prin demersul său, Parlamentul a refuzat ferm 
să-şi pericliteze priorităţile şi a critica lipsa de coerenţă a Consiliului în reducerea 
cheltuielilor de la Rubrica 4, în afara de cele privind PESC, pentru care informaţiile 
primite au fost în continuare considerate drept nesatisfăcătoare. 
Ulterior aderării din 2004 s-au alocat resurse suplimentare pentru şase programe ce 
făceau obiectul codeciziei, în limitele Rubricii 3, comparativ cu pachetele lor 
financiare convenite iniţial în cadrul procedurii de codecizie. Astfel, Parlamentul la 
obţinut fonduri suplimentare în valoare de 100 milioane EUR pentru programe ce 
ţineau de strategia de la Lisabona, inclusiv pentru tineret şi educaţie.  
Parlamentul a negociat un acord pentru compensarea unei creşteri de 655 milioane 
de EUR la Rubrica 1b „Dezvoltare rurală” printr-o scădere de aceeaşi valoare la 
Rubrica 1a, în vederea aplicării măsurilor de modulare legate de reforma PAC. 
La Rubrica 4 bugetul PESC a fost majorat cu 102,6 milioane EUR iar Parlamentul 
European a obţinut o declaraţie comună (PE - Consiliu) prin care se consolidau 
drepturile sale de a fi informat cu privire la aspectele PESC, prin confirmarea 
declaraţiei comune din noiembrie 2002 (de instituire de reuniuni comune) şi de 
ridicare a nivelului de reprezentare a Consiliului la rangul de ambasador. 

S-a convenit mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru suma de 275 
milioane EUR, depăşind plafonul anual de 200 milioane EUR graţie sumelor 
disponibile reportate din anii precedenţi. Au fost finanţate patru acţiuni la Rubrica 4: 
trei priorităţi ale Parlamentului (tsunami, consecinţe ale reformei privind protocolul 
zahărului, reconstrucţia Irakului) şi PESC. 
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În cadrul procedurii bugetare 2006 nivelul plăţilor a fost extrem de controversat. În 
comparaţie cu poziţiile tradiţionale ale Parlamentului şi Consiliului14, poziţiile de 
negociere s-au dovedit într-adevăr mai inflexibile, întrucât bugetul 2006 urma să 
constituie un punct de referinţă atât pentru negocierea cadrului financiar multianual 
2007-2013, cât şi pentru bugetele 2007-2013 în cazul în care nu se ajungea la un 
acord pentru cadrul financiar ulterior. 
Rezerva pentru situaţii de urgenţă a fost accesată de două ori, pentru a se acorda 
sprijin financiar în Darfur, în  Cisiordania, în Fâşia Ghaza, populaţiei palestiniene şi în 
Liban în sumă totală de 180 milioane EUR. Fondul de solidaritate a fost utilizat o 
singură dată pentru inundaţiile din Austria, Bulgaria şi România, în sumă totală de 
106 milioane EUR. 
Din punct de vedere legislativ, în 2005 a avut loc o revizuire a normelor de aplicare a 
Regulamentului Financiar, în vederea integrării dispoziţiilor noii directive privind 
achiziţiile publice (a se vedea secţiunea anterioară despre realizările principale ale 
Parlamentului European în această legislatură). 

 

BUGETUL PARLAMENTULUI 
În ceea ce priveşte bugetul Parlamentului European, în 2006 a continuat recrutarea 
de personal din noile state membre, în vederea realizării nivelului convenit, luându-se 
măsuri bugetare în acest sens. Totodată, au fost prevăzute credite pentru aderarea 
ulterioară (Bulgaria şi România) pe baza necesităţilor estimate. Comisia pentru 
bugete a solicitat tuturor instituţiilor să analizeze progresele înregistrate în recrutarea 
de personal din noile state membre. De asemenea, Parlamentul European a convenit 
să continue politica de achiziţionare a imobilelor sale (faţă de închirierea acestora) şi 
a recomandat un nivel îmbunătăţit de realocare a personalului. 
 
 
 
 
 

 

                                                 
14 Consiliul doreşte reducerea plăţilor pentru a le alinia cu necesităţile de implementare anticipate, în 
timp ce Parlamentul European doreşte să asigure finanţare pentru priorităţile politice şi să absoarbă 
nivelul RAL. 
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PROCEDURA BUGETARĂ 2007 
Raportori:   James Elles (Secţiunea III – Comisia) 

Louis Grech (alte secţiuni – alte instituţii) 
 

Având în vedere timpul dedicat negocierilor şi adoptării Acordului interinstituţional 
din 17 mai 2006 şi a Cadrului financiar multianual 2007-2013 (CFM), agenda 
procedurii bugetare a fost întârziată iar unele dintre etapele sale au fost realizate în 
formă simplificată. Precum în 2005, reuniunea de concertare anterioară celei de a 
doua lecturi a Consiliului a fost completată de un trialog în decembrie 2006, date fiind 
dificultăţile ajungerii la un acord în a doua lectură. 
Bugetul 2007 a fost stabilit la 126 551 milioane EUR în credite de angajamente şi la 
115 497 milioane EUR în credite de plată (respectiv la 1,08% şi 0,99% din VNB al 
UE, cu 1 850 milioane EUR şi respectiv cu 8 369 milioane EUR mai puţin decât 
nivelul stabilit de plafoanele CFM). 

Comparativ cu anii anteriori, negocierile nu s-au mai axat pe utilizarea 
Instrumentului de flexibilitate şi pe respectarea plafoanelor ci pe asigurarea unui bun 
raport calitate-preţ (promovarea unor modalităţi mai eficiente şi mai eficace de 
cheltuire a fondurilor), revizuirea Regulamentului financiar, recrutarea de funcţionari 
din noile state membre şi reduceri de posturi de către Consiliu (referitor la proiectul 
de declaraţie al acestuia privind „programul pentru productivitate”). Totuşi, nivelul 
plăţilor şi PESC au rămas pe agendă ca puncte importante de dezbatere. 
Procedura bugetară 2007 s-a dovedit una dificilă pentru Consiliu, întrucât a 
întâmpinat dificultăţi în atingerea unei majorităţi calificate cu privire la mai multe 
aspecte, îndeosebi abordarea „beneficii ale productivităţii” susţinută de Preşedinţia 
finlandeză, care nu a întrunit majoritatea necesară pentru o declaraţie a Consiliului în 
acest sens. Parlamentul s-a opus reducerii de posturi propuse de către Consiliu şi 
a instituit un provizion pentru salariile angajaţilor în vederea obţinerii unui credit de 
angajament prin care să se realizeze un proces de examinare  riguros, pe baza 
căruia să se realizeze o evaluare intermediară a necesităţilor de resurse umane ale 
Comisiei, precum şi a proporţiei de angajaţi în funcţii administrative şi auxiliare. 
De asemenea, Parlamentul a pus în mod strategic în dificultate Consiliul, decizând 
să nu propună utilizarea Instrumentului de flexibilitate ca metodă complementară de 
finanţare şi insistând asupra revizuirii Regulamentului Financiar (RF) ca o condiţie 
sine qua non  pentru un  acord privind bugetul 2007. Acest lucru a permis ajungerea 
la un acord privind revizuirea RF şi depăşirea reticenţelor unor state membre de a 
introduce noi dispoziţii cu privire la buna gestiune financiară a fondurilor UE şi mai 
ales la controlul intern. 
Abordarea raport mai bun calitate/preţ (a se vedea mai sus) a fost introdusă în 
mod permanent în procedura bugetară anuală, astfel cum a fost prevăzut în 
declaraţia comună a PE şi a Comisiei. 

Trebuie subliniate şi alte elemente pozitive pentru Parlamentul European. Deşi suma 
din PPB alocată PESC  a fost reinstituită, PE s-a asigurat că nu s-a efectuat nicio 
schimbare în nomenclatura PESA şi a obţinut noi drepturi de informare, cum ar fi 
informările privind subiecte de importanţă pentru Parlamentul European sau 
informaţii scrise privind numirea Reprezentanţilor speciali ai UE. 
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A fost făcută o declaraţie comună a Parlamentului European, a Consiliului şi a 
Comisiei, privind cele trei noi agenţii planificate în bugetul 2007. Aceasta a formalizat 
poziţia Parlamentul European privind crearea de agenţii descentralizate (informaţii 
privind impactul asupra bugetului, în conformitate cu articolul 47 din noul Acord 
interinstituţional). 
Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat cu un plafon anual maxim 
de 500 milioane EUR în credite de angajamente şi a fost utilizat de două ori pentru 
Franţa, Germania şi Finlanda (18,6 milioane EUR). 

Rezerva pentru ajutor de urgenţă a fost utilizată o singură dată în 2007 în sumă de 
49,2 milioane EUR, în contextul situaţiei de criză din Fâşia Ghaza. Fondul de 
solidaritate a fost mobilizat de două ori în 2007, p dată pentru inundaţiile din Grecia 
(9,3 milioane EUR) şi Ungaria (15,1 milioane EUR), iar a doua oară pentru Germania 
(furtuni violente, 166,9 milioane EUR) şi Franţa (uragan 5,3 milioane EUR). 
Numărul neobişnuit de rezerve prevăzute în buget (iniţial 4 440 milioane EUR în 
credite de angajamente şi 3 500 milioane EUR după a doua lectură) au rezultat în 
mare măsură din adoptarea recentă a circa 30 de acte de bază15, ulterior acordului 
recent al statelor membre cu privire la o propunere comună pentru noul CFM, 
precum şi din îngrijorările autorităţii bugetare cu privire la prerogativele sale ulterior 
introducerii modulării voluntare în cheltuielile pentru agricultură (respectiv 
transferurile voluntare de fonduri de la sprijinul agricol direct (primul pilon al PAC) la 
dezvoltare rurală (cel de-al doilea pilon PAC). 

Din punct de vedere legislativ s-a realizat o importantă revizie a Regulamentului 
Financiar şi a normelor sale de aplicare. Cele mai controversate aspecte s-au 
referit la baza de date a partidelor excluse de la achiziţiile publice, transparenţa în 
cazul beneficiarilor finali ai subvenţiilor agricole (pentru care Comisia a asigurat 
publicarea informaţiilor în regulamentele de aplicare specifice acestui sector) şi la 
finanţarea partidelor politice europene, în cazul cărora Parlamentul European a reuşit 
să îmbunătăţească capacităţile partidelor politice europene de planificare financiară 
pe termen lung prin introducerea unei excepţii la regula de non-profit pentru a 
permite astfel reportarea unei părţi a surplusului.  
 
BUGETUL PARLAMENTULUI 
În cazul bugetului Parlamentului, Comisia pentru bugete a regretat atenţia 
insuficientă, în opinia sa, ce a fost acordată cheltuielilor ocazionate de cele trei locuri 
de desfăşurare a activităţii Parlamentului. În rezoluţia sa, a fost specificat faptul că 
aceste costuri se situează la 16% din bugetul general, respectiv circa 200 milioane 
EUR.  Politica de comunicare a cunoscut o majorare importantă la buget, alocându-
se credite Centrului pentru vizitatori, pentru  echipament audiovizual nou şi pentru un 
proiect pentru un nou website. Au fost alocate credite suplimentare pentru a acoperi 
cheltuieli ocazionate de aderarea Bulgariei şi a României. 

                                                 
15 Aşa-numitul „pachet Prodi”, referitor la domenii precum migraţia, tineretul sau cercetarea etc. 
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PROCEDURA BUGETARĂ 2008 
Raportori:   Kyösti Virrankoski (Secţiunea III – Comisia) 

Ville Itälä (alte secţiuni – alte instituţii) 
 

Procedura bugetară 2008 a demonstrat că, în ciuda opoziţiei tradiţionale a 
Consiliului, a fost necesară revizuirea CFM deja în primul an de la intrarea sa în 
vigoare, în conformitate cu priorităţile UE, cum ar fi Galileo  şi Institutul European de 
Tehnologie (IET). 

Bugetul 2007 a fost stabilit la 129 150 milioane EUR în credite de angajamente şi la 
120 347 milioane EUR în credite de plată (respectiv la 1,03% şi 0,96% din VNB al 
UE, cu 3 693 milioane EUR şi respectiv cu 9 650 milioane EUR mai puţin decât 
nivelul stabilit de plafoanele CFM). 

Pentru procedura bugetară 2008, principalele puncte de discuţie între Parlament şi 
Consiliu au inclus finanţarea Galileo, chestiuni legate de personal şi de recrutare 
(după cum fusese cazul şi cu un an înainte), Rubrica 4 cheltuieli, finanţarea şi 
controlul agenţiilor UE şi utilizarea diferitelor instrumente de finanţare menţionate în 
AII. 

Unul dintre cele mai importante puncte de discuţie l-a reprezentat Galileo  şi IET 
pentru care PE a cerut o revizuire a CFM. Parlamentul European a dorit să asigure 
finanţarea Galileo şi a IET de la bugetul UE, fără periclitarea resurselor financiare 
necesare programelor multianuale din cadrul Agendei de la Lisabona. Au fost astfel 
asigurate 3,7 miliarde EUR pentru Galileo şi IET până în 2013. Au fost utilizate 
diferite instrumente financiare, inclusiv o revizuire a CFM 2007.2013 (1,6 miliarde), 
mobilizarea Instrumentului de flexibilitate (200 milioane), au fost utilizate marje (300 
milioane), precum şi realocări (200 milioane) şi reordonarea priorităţilor (400 
milioane). 
Parlamentul European a obţinut finanţare pentru necesităţile crescute din cadrul 
Rubricii 4 cheltuieli. Din nou, acest lucru a fost posibil doar prin mobilizarea 
Instrumentului de flexibilitate, ceea ce subliniază subfinanţarea cronică a Rubricii 
4. Întrucât necesităţile de finanţare ale PESC (inclusiv misiunile poliţieneşti UE în 
Kosovo) au fost satisfăcute, Parlamentul European a obţinut angajamentul Comisiei 
de a întreţine un dialog politic periodic de trei ori pe an cu Parlamentul European  
privind controlul democratic şi coerenţa acţiunilor externe ale UE. Parlamentul 
European a subliniat de asemenea deficienţele întâmpinate de Comisie în 
programarea necesităţilor în acest domeniu. 
Parlamentul a propus majorări semnificative în cazul ajutorului destinat Palestinei 
(de exemplu sprijinul acordat familiilor vulnerabile şi asistenţă pentru furnizorii de 
servicii publice) şi Kosovo (de exemplu asistenţa în tranziţie şi pentru formarea 
instituţiilor). Excluzând finanţarea PESC, au fost alocate 265 milioane EUR pentru 
Kosovo şi 300 milioane EUR pentru Palestina, adică aproape de două ori mai mult 
decât propunerea iniţială a Comisiei din PPB. Anumite sume au fost constituite în 
rezerve de către Parlamentul European pentru Irak, urmând să fie alocate după 
primirea de informaţii suplimentare privind utilizarea respectivelor fonduri. 
Agenţiile UE  au constituit un alt punct important de discuţie în cadrul procedurii. În 
urma concertării din a doua lectură, au fost adoptate declaraţii comune ce vizau o 
mai bună monitorizare a procesului de înfiinţare, a dezvoltării şi a finanţării agenţiilor 
UE. Volumul liniilor bugetare destinate finanţării agenţiilor descentralizate a fost 
majorat cu peste 20%, iar bugetul pentru Frontex a fost dublat, în conformitate cu 
dorinţa Parlamentului. 
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Rubrica 5 �„Cheltuieli administrative” a fost majorată cu 4,4% îndeosebi din cauza 
necesităţilor ocazionate de aderări. Aşa-numitul „raport de evaluare” al Comisiei 
privind resursele umane, solicitat de Parlamentul European în 2006, a fost prezentat 
în aprilie 2007. 
Ar trebui subliniat că bugetul 2008 a fost primul în care cheltuielile legate de creştere 
economică şi de ocuparea forţei de muncă (Rubrica 1 – 44,9% din bugetul 2008) 
au fost mai mari decât cele legate de agricultură (Rubrica 2 – 42,6% din bugetul 
2008), cu un an mai devreme decât era prevăzut în profilul CFM, şi încă anterior 
includerii finanţării suplimentare pentru Galileo în Rubrica 1a. Deşi creditele alocate 
Rubricii 2 au scăzut comparativ cu 2007, cu o schimbare către cheltuielile pentru 
dezvoltare rurală, creditele prevăzute la Rubrica 1 au crescut semnificativ. Problema 
situaţiilor rezumative ale statelor membre în contextul gestiunii comune a fost de 
asemenea ridicată în cadrul procedurii bugetare.  
Obiectivul Parlamentului l-a constituit realizarea unui „buget pentru rezultate”. A 
fost discutată şi analizată implementarea IBA/GBA (ABB/ABM) de către ambele 
componente ale autorităţii bugetare. Au fost iniţiate studii de către Parlament şi de 
către Comisie, iar Parlamentul European a adoptat un raport din proprie iniţiativă în 
martie 2009. 
În 2008 Instrumentul de flexibilitate  a fost mobilizat pentru Rubrica 1a (Galileo) şi 
PESC pentru un total de 270 milioane EUR. Fondul european de ajustare la 
globalizare a fost mobilizat pentru cinci ţări (Italia, Malta, Portugalia, Spania şi 
Lituania) pentru 49 milioane EUR. Fonduri în valoare de 281 milioane EUR au fost 
alocate din Fondul de solidaritate Marii Britanii, Greciei, Sloveniei, Franţei şi 
Ciprului. 
 

BUGETUL PARLAMENTULUI 
În ceea ce priveşte bugetul Parlamentului, a fost convenit şi votat un proiect pilot 
care să permită deputaţilor să dispună de interpretare individuală. Bugetul 
Parlamentului European a confirmat dorinţa Parlamentului de a se conforma 
standardelor de mediu (certificare EMAS) şi a solicitat administraţiei să accelereze 
acest proces (ulterior realizat). Au fost instituite provizioane până la adoptarea unei 
baze legale pentru finanţarea fundaţiilor politice europene. Au fost instituite două noi 
DG şi au fost convenite credite în vederea consolidării serviciilor furnizate deputaţilor. 
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PROCEDURA BUGETARĂ 2009 
Raportori:   Jutta Haug (Secţiunea III – Comisia) 

Janusz Lewandowski (alte secţiuni – alte instituţii) 
 

Procedura bugetară 2009 a fost cea din urmă adoptată în timpul celei de a şasea 
legislaturi a Parlamentului European.   Bugetul 2009 a fost stabilit la 133 846 
milioane EUR în credite de angajamente şi la 116 096 milioane EUR în credite de 
plată (respectiv la 1,03% şi 0,89% din VNB al UE, cu 3 187 milioane EUR şi 
respectiv cu 8 084 milioane EUR mai puţin decât nivelul stabilit de plafoanele CFM). 
Printre subiectele principale tratate în timpul negocierilor s-au numărat subiectele 
„tradiţionale” de interes pentru Parlament, cum ar fi marjele scăzute de la Rubrica 4, 
nivelul plăţilor şi implementarea bugetară a politicii de coeziune. Au reieşit, de 
asemenea, noi necesităţi de finanţare, cum ar fi mecanismul alimentar şi planul 
european de redresare economică, menit să elimine actuala criză economică. 
Parlamentul European a subliniat de asemenea necesitatea unor resurse adecvate 
pentru priorităţile sale, cum ar fi schimbările climatice, competitivitatea pentru 
creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi pentru o Politică de imigraţie 
comună. 
PPB  a fost aspru criticat de către Parlament pentru nivelul scăzut al creditelor de 
plată ca procentaj din VNB. S-a înregistrat o scădere fără precedent de 3% în nivelul 
creditelor de plată între bugetul 2008, aşa cum a fost adoptat de Parlament în 
decembrie 2007, şi PPB 2009. Aceste reduceri au afectat mai ales politica de 
coeziune, dar şi Rubricile privind cetăţenia şi acţiunile externe. După reducerile 
efectuate de consiliu, Parlamentul European a majorat nivelul tuturor rubricilor peste 
nivelul din PPB, cel mai mult beneficiind rubricile 1 şi 3 din fondurile suplimentare 
propuse. 
În final, creditele de plată din bugetul 2009 au avut o creştere modestă faţă de 
bugetul 2008 final (inclusiv bugetele rectificative adoptate în 2008). Ca o pre-condiţie 
pentru acordul său asupra bugetului, Parlamentul European a solicitat o accelerare 
şi o simplificare a implementării fondurilor structurale şi de coeziune. Acest 
aspect a fost formalizat printr-o declaraţie comună privind implementarea politicii de 
coeziune, pentru care au fost solicitate măsuri adecvate de control la nivel politic şi 
tehnic. Parlamentul European şi Consiliul au solicitat de asemenea Comisiei să 
evalueze în mod rapid cele mai importante aspecte ale sistemelor de gestiune şi 
control, în vederea iniţierii plăţilor intermediare. În plus, într-o declaraţie unilaterală, 
Parlamentul European şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la nivelul scăzut de 
executare bugetară şi la nivelul scăzut al plăţilor în favoarea politicii de coeziune, 
ceea ce nu a permis UE să facă faţă provocărilor cu care se confruntă, îndeosebi în 
contextul crizei economice.  
În ceea ce priveşte contribuţia UE la planul european de redresare economică, de 
circa 30 miliarde EUR, Parlamentul European a susţinut o revizie a CFM în vederea 
furnizării unui nou stimul în favoarea economiei de 5 miliarde EUR (care să fie 
finanţat din resurse neutilizate). Finanţarea a fost acordată unor proiecte energetice, 
în cadrul Rubricii 1). În cadrul Rubricii 2 s-a acordat atenţie accesului la internet în 
bandă largă în zonele rurale şi consolidării operaţiunilor legate de „noile provocări”, 
definite în contextul bilanţului de sănătate al Politicii agricole comune. S-a ajuns la un 
acord cu privire la acest punct cu ocazia trialogului din aprilie 2009. 
În ceea ce priveşte Rubrica 4,  Comisia a recunoscut că posibilităţile UE de reacţie 
în faţa unei crize neprevăzute sunt într-adevăr limitate şi şi-a asumat o evaluare 
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globală a situaţiei de la Rubrica 4, aşa cum a solicitat Parlamentul. Acest raport de 
evaluare este aşteptat în septembrie 2009.  
Parlamentul European a ajuns la un acord cu privire la finanţarea mecanismului 
alimentar menit să ofere o reacţie rapidă la preţurile în creştere dramatică în ţările în 
curs de dezvoltare. S-a ajuns la un acord prin care mecanismul alimentar a fost 
finanţat prin intermediul Rubricii 2, iar nu al Rubricii 4. S-a convenit o sumă de 1 
miliard EUR pentru o perioadă de trei ani (2008-2010) şi, pentru a evita 
periclitarea acţiunilor şi a priorităţilor în curs, finanţate din rezerva pentru ajutor de 
urgenţă, s-a decis şi creşterea plafonului acesteia pentru 2008 printr-o modificare a 
AII, mobilizarea Instrumentului de flexibilitate şi o realocare a pachetului neprogramat 
a Instrumentului pentru stabilitate. Printr-o declaraţie comună s-a cerut Comisiei, de 
asemenea, să asigure coerenţa şi complementaritatea cu Fondul european de 
dezvoltare (FED). 
În ceea ce priveşte agenţiile, printr-o declaraţie comună s-a solicitat înfiinţarea rapidă 
a unui grup de lucru interinstituţional care a fost în final creat în decembrie 2008. 

Parlamentul a decis să acorde mai multă vizibilitate anumitor acţiuni ale UE, 
creând anumite linii bugetare specifice dedicate schimbărilor climatice, Small 
business act, Georgiei, strategiei UE pentru Marea Baltică, adaptării flotei de pescuit 
la creşterile de preţ ale combustibililor. 

De asemenea a fost comunicată serviciilor Comisiei intenţia Parlamentului privind 
proiecte pilot şi acţiuni pregătitoare pentru a favoriza un proces de decizie mai 
fluent şi eficient cu privire la acestea. 

 

BUGETUL PARLAMENTULUI 
În ceea ce priveşte bugetul Parlamentului, în 2009 au fost operate diverse adaptări 
bugetare vizând importante modificări statutare, respectiv introducerea Statutului 
deputaţilor, noul statut al asistenţilor parlamentari şi, de asemenea, anularea 
creditelor prevăzute iniţial pentru eventualitatea intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona.  De asemenea, au fost prevăzute cheltuieli în contextul alegerilor din 2009, 
îndeosebi în ceea ce priveşte activităţi de comunicare. A fost iniţiat un proiect pilot de 
„cooperare eficientizată” între COBU şi Biroul Parlamentului. Totodată, în premieră, a 
fost elaborată ca bază de discuţii o evaluare globală („analitică”) privind gestionarea 
resurselor umane, solicitată de BUDG. 
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ANEXA 1 
 

STATISTICI ALE BUGETELOR ANUALE 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 
2007-2013 Financial Frameworks, the Headings 
have been modified between 2006 and 2007. This is 
why only the total is presented for 2006 final 
budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims 
at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by 
the Commission to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 
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2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 

   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 

   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing 
of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying 
the actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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Acest tabel prezintă evoluţia resurselor umane în Parlamentul European şi în instituţii din 2005 în 2009 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
Toate instituţiile 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
Parlamentul 
European  

5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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IBA (ÎNTOCMIREA BUGETULUI PARLAMENTUL EUROPEAN 
ACTIVITĂŢI) / ABM (GESTIUNEA PARLAMENTUL EUROPEAN 
ACTIVITĂŢI) 

Principalul obiectiv al întocmirii bugetului pe activităţi (IBA) este de a defini conceptele de 
întocmire a bugetului în funcţie de performanţe şi de a furniza un cadru clar de transpunere a 
priorităţilor şi obiectivelor Comisiei.  
IBA reprezintă o gestiune bugetară şi financiară integrată bazată pe activităţi şi strâns legată 
de priorităţile şi obiectivele Comisiei. Resursele sunt alocate şi gestionate în conformitate cu 
priorităţi politice predefinite. Există circa 270 de activităţi grupate în 31 de domenii de politici. 
Conform  Comisiei, gestiunea bazată pe activităţi (GBA) vizează luarea în comun deciziilor 
privind priorităţile de politică şi privind resursele adiacente, la toate nivelurile organizaţiei. 
Aceasta permite alocarea resurselor către priorităţile de politică şi, respectiv, ca deciziile 
privind priorităţile de politică să fie luate în deplină cunoştinţă de cauză, în funcţie de cerinţele 
privind resursele. GBA a permis cuplarea elaborării bugetului cu planificarea strategică, a 
gestionării şi a programării operaţionale, supravegherea şi raportarea, evaluarea şi auditul 
intern. Instrumentul necesar pentru a coordona toate aceste elemente de manieră coerentă şi 
sistematică este ciclul de planificare şi programare strategică.  
 

AGENŢIILE 

Agenţiile UE sunt organisme cu personalitate juridică distinctă şi cărora le pot fi delegate 
competenţe bugetare în condiţii stricte. Agenţiile fac obiectul unei proceduri distincte de 
descărcare de gestiune, condusă de autoritatea bugetară. Există două tipuri principale de 
agenţii. 
Agenţiile executive sunt persoane juridice supuse dreptului comunitar create printr-o decizie a 
Comisiei cărora le pot fi delegate competenţe pentru a pune în aplicare integral sau parţial un 
program sau un proiect comunitar în numele Comisiei şi sub responsabilitatea acesteia în 
conformitate cu Regulamentul (CE) Nr. 58/2003 din 19 decembrie 2002 al Consiliului.  
Spre deosebire de agenţiile executive, agenţiile descentralizate (sau de reglementare sau 
tradiţionale) nu se află sub controlul direct al Comisiei ci sub control statelor membre, prin 
intermediul consiliului de administraţie / de gestiune. O agenţie comunitară descentralizată a 
personalitate juridică proprie. Aceasta este înfiinţată în temeiul unui act de legislaţie 
secundară cu scopul de a îndeplini un obiectiv tehnic, ştiinţific sau de gestiune foarte precis, 
prevăzut în respectivul act de legislaţie comunitară. În prezent există circa 20 de agenţii 
tradiţionale. 
 

SITUAŢII REZUMATIVE ANUALE 

Situaţiile rezumative anuale ţin de politica de coeziune (fondurile structurale şi de coeziune) şi 
de politica agricolă. Deşi, în temeiul articolului 274 din Tratatul CE, Comisia Europeană este 
cea responsabilă pentru executarea bugetului, circa 80% din totalul cheltuielilor (subvenţii 
agricole şi structurale) sunt gestionate de administraţiile statelor membre (aşa-numita 
„gestiune partajată”). Obligaţia legală (instituită prin AII şi prin Regulamentul Financiar), 
impusă statelor membre de a elabora la nivelul naţional corespunzător o situaţie rezumativă a 
auditurilor şi a declaraţiilor disponibile, vizează îmbunătăţirea sistemelor de gestiune şi 
control, precum şi a răspunderii statelor membre. Situaţiile rezumative anuale au fost 
întocmite pentru prima oară pentru anul 2007, până la cel târziu 15 februarie 2008. Prin 
comparaţie, „declaraţiile de gestiune naţională”, a căror introducere este susţinută de 
Parlamentul European, sunt încă iniţiative pe bază voluntară, realizate doar de câteva state 
membre. 
 

REFORMA POLITICII AGRICOLE COMUNE (PAC) 
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Obiectivul principal al PAC, introdusă în 1962, a fost de a asigura furnizarea de alimente 
printr-o politică de preţuri subvenţionate şi de garantare a cumpărării unor cantităţi nelimitate.  
Pe măsură ce PAC a produs un surplus din ce în ce mai mare, au fost introduse reforme 
începând cu 1988. Reforma din 1992 a reprezentat un punct de cotitură, înlcouind un sistem 
de protecţie prin intermediul preţurilor cu un sistem de sprijin prin intermediul plăţilor 
compensatorii. 
Reforma din 2003 a introdus noi principii precum: 
- decuplarea subvenţiilor de cantităţile produse (unele subvenţii fiind constituite din plăţi fixe 
unice) 
- condiţionalitate transversală, care a introdus o serie de criterii stricte de mediu, de sănătate 
publică şi de bunăstare a animalelor ce condiţionează acordarea plăţilor unice, 
- modulare, ce permite transferarea resurselor de la primul pilon PAC (politica pieţei interne şi 
subvenţii) către cel de-al doilea pilon (dezvoltare rurală), 
- un mecanism de disciplină financiară (stabilirea unui plafon la cheltuielile pentru sprijinul 
acordat pieţei şi la subvenţiile directe între 2007 – 2013). 
La 20 noiembrie 2008, miniştrii de agricultură din UE au ajuns la un acord politic privind 
bilanţul intermediar al PAC. Printre măsurile convenite, acordul elimină dispoziţiile privind 
terenurile necultivate, creşte cotele de lapte în mod treptat, până la abolirea completă în 2015, 
transformă intervenţia pe piaţă într-o veritabilă plasă de siguranţă şi o modulare crescută. 
 

PESC: POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ 

Politica externă şi de securitate comună (PESC) a fost instituită ca cel de-al doilea pilon al 
Uniunii Europene şi este reglementată de Titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(UE), semnat la Maastricht în 1992. Mai mult modificări importante au fost introduse în 
Tratatul de la Amsterdam care a intrat în vigoare în 1999, iar ulterior au avut loc diverse 
dezvoltări în cadrul PESC. S-a convenit lansarea unei Politici europene de securitate şi 
apărare (PESA) în cadrul general PESC. Consiliul European de la Laeken din 14-15 
decembrie 2001 a adoptat o declaraţie privind capacitatea operaţională a PESA, recunoscând 
în mod oficial că Uniunea este capabilă să conducă operaţiuni de gestionare a crizelor. 
Articolul 21 din Tratatul de la Amsterdam îndeamnă Preşedinţia Uniunii să consulte 
Parlamentul cu privire la aspectele principale şi la opţiunile fundamentale ce ţin de PESC. 
Parlamentul European poate adresa întrebări sau formula recomandări Consiliului. 
Acordul interinstituţional din 6 mai 1999 a solicitat statelor membre să pregătească un 
document anual al Consiliului cu privire la aspectele principale şi la opţiunile fundamentale ce 
ţin de PESC, inclusiv implicaţiile financiare pentru bugetul general al Comunităţii Europene. 
Parlamentul dialoghează direct cu Consiliul prin intermediul raportului său anual şi al 
rezoluţiei privind PESC. Acest dialog politic este dublat de reuniuni comune de consultare ce 
au loc cel puţin de cinci ori pe an, prevăzute la articolul43 din Acordul intersintituţional din 17 
mai 2006. 
Pe lângă acestea, articolul 42 din AII prevede următoarea defalcare pentru cheltuielile privind 
PESC: 
- operaţiuni de gestionare a crizelor, prevenirea, rezolvarea şi stabilizarea conflictelor, 
monitorizarea şi aplicarea proceselor de pace şi securitate; 
- neproliferare şi dezarmare; 
- măsuri de urgenţă, 
- acţiuni pregătitoare şi de urmărire; 
- Reprezentanţi speciali ai UE 
De asemenea, prevede un plafon specific pentru PESC (1 740 milioane EUR pentru perioada 
2007-2013), din care cheltuielile legate de operaţiuni de urgenţă sub 20% din această sumă 
pentru întreaga perioadă. 
 

NOUA POLITICĂ EUROPEANĂ DE VECINĂTATE (PEV) 
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Politica europeană de vecinătate (PEV) vizează stabilirea de relaţii speciale cu ţările vecine 
din Europa de Est, bazinul de sud al Mediteranei şi din sudul Caucazului, ţări care nu au 
vocaţie de viitori membri ai UE. 
PEV se concentrează asupra promovării democraţiei, libertăţii, prosperităţii, securităţii şi 
stabilităţii şi asupra dezvoltării relaţiilor existente cu diferitele ţări vecine. Politica este pusă în 
aplicare prin intermediul unor planuri de acţiune bilaterale, Acorduri de parteneriat şi 
cooperare, Acorduri de asociere euro-mediteraneene. 
Ţările învecinate beneficiază de asistenţă financiară şi tehnică, îndeosebi prin intermediul 
Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP) pentru perioada 2007-2013 (care 
înlocuieşte programele MEDA şi TACIS din 2000 – 2006, dar menţinând încă diferenţierea 
dintre vecinătatea „estică” şi cea „sudică” a UE ca element central) 
Parlamentul nu este consultat în nicio etapă a elaborării planurilor de acţiune. Totuşi, largile 
sale competenţe legislative, bugetare şi control îi permit să aibă un cuvânt de spus. 
 
 
 

PACTUL EUROPEAN PENTRU TINERET 

Pactul european pentru tineret est e un instrument politic adoptat de către Consiliul European 
în martie 2005 ca parte a strategiei de la Lisabona revizuite, ce vizează transformarea UE în 
cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume.  
Pactul pentru tineret reprezintă o abordare mai unitară şi mai coerentă în materie de tineret şi 
vizează promovarea participării tuturor tinerilor în educaţie, viaţa profesională şi societate. A 
fost pentru prima oară când politica de tineret a devenit atât de vizibilă la nivelul UE. 
 

GALILEO ŞI IET (INSTITUTUL EUROPEAN DE TEHNOLOGIE) 

Galileo reprezintă iniţiativa europeană pentru un sistem global de navigare prin satelit, care 
să ofere un serviciu de poziţionare globală sub control civil, de mare acurateţe. Galileo va 
oferi propriile servicii autonome de poziţionare şi navigare prin satelit, dar va fi totodată 
interoperabil GPS şi GLONASS, celelalte două sisteme globale de navigare prin satelit. 
Sistemul Galileo pe deplin funcţional va consta din 30 de sateliţi şi infrastructura 
complementară la sol. 
Iniţiat în 2000, acest proiect a fost elaborat în trei etape, prima fiind finanţată din fonduri 
publice, iar cea de a doua şi a treia (construirea şi lansarea) de un consorţiu privat. Proiectul 
aproape eşuase, din cauza negocierilor eşuate privind concesiunea, negocieri ce au avut loc 
la începutul lui 2007 cu sectorul privat. 
Pentru a salva proiectul, Parlamentul European şi Consiliul au decis, în noiembrie 2007, să 
finanţeze faza de lansare în întregime cu fonduri UE, respectiv 3,4 miliarde EUR, deficitul fiind 
de 2,4 miliarde EUR. Sistemul european Galileo de navigare radio prin satelit ar trebui să fie 
operaţional în 2013. Compromisul a amânat luarea unei decizii cu privire la parteneriatul 
public-privat pentru exploatare după 2013.  
Obiectivul IET este de a dezvolta şi de a capitaliza capacitatea de inovare a actorilor din 
educaţia superioară, cercetare şi mediu economic din UE şi din afara acesteia, prin crearea 
unor comunităţi bine integrate de cunoaştere şi inovare. 
În cadrul cadrului financiar multianual au fost prevăzute în total 3,7 miliarde EUR pentru 
Galileo şi IET până în 2013. IET va fi de asemenea finanţat în totalitate de Comunitate. 
 

STRATEGIILE DE LA LISABONA ŞI DE LA GOTEBORG 

Strategia de la Lisabona a fost lansată de Consiliul European din martie 2000. Scopul său 
este de a transforma Uniunea Europeană în cea mai competitivă şi dinamică economie 
bazată pe cunoaştere la nivel mondial, capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri 
de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială. Ca obiectiv ulterior, la 
summitul de la Goteborg din iunie 2001 a fost adăugată şi dezvoltarea durabilă. 
Astfel, strategia de la Lisabona are trei piloni: 
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- un pilon economic, de pregătire a tranziţiei către o economie competitivă, bazată pe 
cunoaştere 
- un pilon social, ce vizează modernizarea modelului social european prin investiţii în 
resursele umane şi prin combaterea excluziunii sociale şi 
- un pilon ecologic, adăugat la Consiliul European de la Goteborg. 
A fost elaborată o listă de obiective. Întrucât competenţele sunt practic la nivelul statelor 
membre, a fost introdusă o metodă deschisă de coordonare cu planuri de acţiune naţionale. 
O evaluare intermediară în 2005 a dezvăluit rezultate contestabile. Strategia de la Lisabona 
a fost relansată şi reaxată pe realizarea unei creşteri economice mai solide şi mai durabile, a 
creării de locuri de muncă mai numeroase şi cu mai bună calificare iar procesul de 
coordonare a fost simplificat prin introducerea unor orientări integrate pentru creştere şi 
ocuparea forţei de muncă.  
 

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 2007-2013 (CFM)  

 A se vedea partea 2 pentru ajustarea tehnică a cadrului financiar, rubrici şi instrumente 
de îmbunătăţire a flexibilităţii cum ar fi Instrumentul de flexibilitate, Fondul de solidaritate, 
Rezerva pentru situaţii de urgenţă   
 
 
 

PROGRAMUL PEACE II PENTRU IRLANDA DE NORD 

Programul PEACE II vizează consolidarea procesului de pace din Irlanda de Nord prin 
alocarea de resurse în cadrul obiectivului 1 din fondurile structurale (perioada 2000-2006) şi 
promovează dezvoltarea şi ajustarea structurală a regiunilor rămase în urmă, respectiv al 
căror PIB/locuitor este sub 75% din media UE. 

Ca şi predecesorul său, PEACE I (1995-99), programul vizează încurajarea progreselor către 
o societate stabilă şi promovarea reconcilierii în regiune. 
 

PROIECTE-PILOT ŞI ACŢIUNI PREGĂTITOARE 

Articolul 49 punctul 6 din Regulamentul Financiar defineşte proiectele/programele pilot şi 
acţiunile pregătitoare după cum urmează:  
- proiectele pilot de natură experimentală, destinate testării fezabilităţii unei acţiuni şi a 
utilităţii sale. Creditele de angajament relevante pot fi înscrise în buget numai pentru două 
exerciţii financiare succesive;  
- acţiuni pregătitoare, în domeniile de aplicare a tratatelor, destinate pregătirii de propuneri 
în vederea adoptării unor acţiuni viitoare. Creditele de angajament relevante pot fi înscrise în 
buget pentru cel mult trei exerciţii financiare succesive. 
Este de asemenea necesar ca PPB să fie însoţit de o evaluare a rezultatelor obţinute din 
proiectele/acţiunile existente şi de urmarea avută în vedere. 
Acordul interinstituţional prevede că, la prezentarea PPB, Comisia va avea în vedere: 
posibilităţile de iniţiere a unor noi politici prin intermediul proiectelor pilot şi/sau a noilor acţiuni 
pregătitoare. Acesta limitează suma totală a creditelor pentru proiecte pilot la 40 milioane 
EUR pe exerciţiu financiar; iar suma pentru acţiuni pregătitoare la 50 milioane EUR pentru 
acţiuni noi, cu un total de 100 milioane EUR ce poate fi angajat pentru toate acţiunile. 
 

NIVELUL ANGAJAMENTELOR RESTANTE (RAL) 

RAL este un acronim pentru expresia din limba franceză „Reste à liquider” şi are în vedere 
creditele ce trebuie utilizate (cheltuite). Din punct de vedere tehnic sunt credite angajate, dar 
care nu au fost încă plătite. Acestea provin în mare măsură din existenţa unor credite 
dedicate intervenţiilor multianuale. Trebui făcută o distincţie între RAL obişnuite şi RAL 
extraordinare. 
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RAPORTUL CALITATE/PREŢ 

Raportul calitate/preţ poate fi definit ca relaţie dintre valoarea unui produs sau a unui serviciu 
(spre exemplu o intervenţie publică) şi suma cheltuită pentru acesta. 
La nivelul Parlamentului European, aşa-numita abordare „raport calitate/preţ” a reprezentat un 
element inovator în procedura bugetară 2007 în vederea îmbunătăţirii evaluării programelor 
UE şi a controlului asupra executării bugetului în conformitate cu priorităţile Parlamentului şi 
cu prerogativele sale instituţionale. Împreună cu Comisia, a fost convenită o declaraţie 
comună cu privire la executarea corespunzătoare a bugetului, prin care se sublinia obiectivul 
general al prezentului exerciţiu, de a asigura o mai bună rentabilitate pentru cetăţeanul 
european şi de a răspunde provocărilor cu care se confruntă UE printr-o optimă alocare a 
resurselor. Acest concept este, de asemenea, legat de gestiunea bazată pe activităţi (GBA) (a 
se vedea mai sus) care permite o perspectivă integrată asupra rezultatelor şi costurilor 
diverselor domenii de politică, atât a resurselor administrative, cât şi a resurselor operaţionale. 
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