
1 

 

Schimb de opinii între comisarul Oettinger și Comisiile BUDG, CONT și JURI       

 

 

Schimb de opinii BUDG, CONT, JURI, 9 ianuarie 2017 

Întrebări adresate dlui Günther H. Oettinger 
 

 

Cuprins 

 

I. Întrebări din partea Comisiei pentru bugete ......................................................................... 2 

II. Întrebări din partea Comisiei pentru control bugetar ........................................................ 15 

III Întrebări adresate de Comisia pentru afaceri juridice ....................................................... 43 

 

 
 

 



2 

 

I. Întrebări din partea Comisiei pentru bugete 
 

Nr. Întrebare 

 
1 
1. 

 
„Galaxia bugetară” 
Care este viziunea dumneavoastră asupra evoluției viitoare a bugetului Uniunii în contextul utilizării crescânde de garanții, 
instrumente financiare, fonduri fiduciare și facilități? Cum v-ați asigura că instrumentele respective nu pun în pericol politicile 
convenite și oferă adiționalitate? Ce măsuri veți lua pentru a garanta unitatea și transparența bugetului, precum și prerogativele 
autorității bugetare? 
 
Climatul economic actual este caracterizat de o creștere economică lentă, de un nivel ridicat de credite neperformante în sectorul bancar din 
anumite state membre și de reticența unor instituții financiare publice și a unor investitori privați de a acorda împrumuturi către economia 
reală și în special către IMM-uri, considerându-se că investițiile acestora au un nivel crescut de risc. Aceste lucruri se manifestă în pofida 
unei perioade lungi de niveluri foarte scăzute ale ratelor dobânzilor. În acest context, există posibilitatea ca o formă de intervenție publică 
să stimuleze atât cererea, cât și oferta de proiecte de investiții. Cred cu tărie că parteneriatele public-privat pot fi extrem de eficiente în ceea 
ce privește stimularea investițiilor. Acesta este un lucru de care mi-am dat seama în calitate de comisar pentru energie și de comisar pentru 
economia digitală.  
 
Consider că instrumentele financiare sunt mai degrabă aspecte pozitive, întrucât acoperă o lacună din piață și completează alte instrumente 
bugetare. Instrumentele financiare și garanțiile vizează atingerea unui efect de levier și atrag alte resurse private și publice, care sunt utile în 
contextul unor resurse bugetare limitate. Dar acestea oferă și adiționalitate și pot contribui la finanțarea proiectelor pe care sectorul privat 
nu le-ar putea sprijini financiar prin alte mijloace. Este important ca utilizarea instrumentelor financiare ale UE să vizeze lacunele și nevoile 
reale de pe piață, și nu doar să înlocuiască alte surse de finanțare deja disponibile.  
 
Pentru unele domenii, este foarte probabil ca granturile să constituie în continuare cea mai adecvată sursă de finanțare. Cu toate acestea, în 
multe alte domenii, combinarea sau utilizarea instrumentelor financiare și a garanțiilor poate fi foarte eficace. În colaborare cu Grupul 
Băncii Europene de Investiții, băncile naționale de promovare și administratorii de fonduri profesioniști sunt o modalitate bună de a asigura 
această adiționalitate. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) este un foarte bun exemplu privind modul în care bugetul UE 
poate fi utilizat în mod eficient: cu resurse bugetare limitate, FEIS a mobilizat deja 164 de miliarde EUR sub formă de investiții în 
economia UE, pentru IMM-uri și pentru infrastructură.  
 
Uneori există discuții legate de utilitatea granturilor în raport cu cea a instrumentelor financiare. Să nu avem o abordare dogmatică în acest 
domeniu. În opinia mea, ceea ce contează este să utilizăm în mod eficient toate resursele de care dispunem și ca bugetul UE să producă 
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rezultate tangibile pentru cetățeni.  
 
Mă voi asigura că unitatea și transparența bugetului, precum și prerogativele autorității bugetare sunt respectate. Instrumentele financiare 
pot fi considerate mai sofisticate decât granturile și sunt puse în aplicare în afara bugetului, prin conturi fiduciare sau fonduri de garantare. 
Însă toate acestea sunt raportate în bilanțul Uniunii, pe baza unor declarații financiare auditate, și, ca atare, fac obiectul supravegherii de 
către Curtea de Conturi Europeană și se înscriu în procedura de descărcare de gestiune.  
 
Garanțiile, instrumentele financiare, fondurile fiduciare și facilitățile sunt folosite în condiții de deplină transparență și cu responsabilitate 
totală în fața Parlamentului European și a Consiliului. Acestea sunt instituite prin texte adoptate în procedura legislativă și, prin urmare, cu 
deplina participare a PE și a Consiliului; Comisia și/sau partenerii noștri instituționali la nivel internațional prezintă rapoarte detaliate cu 
privire la punerea în aplicare (în cazul instrumentelor financiare, în fiecare an trei rapoarte cu valorile financiare detaliate sunt prezentate 
autorității bugetare, inclusiv sub forma unei anexe la proiectul de buget); sunt programate evaluări la jumătatea perioadei (iar în unele 
cazuri acestea sunt continue), pentru a permite Parlamentului European și Consiliului să aibă o imagine de ansamblu privind punerea în 
aplicare, atât în ceea ce privește implicațiile în materie de politică, dar și cele financiare, și să își exprime o poziție legislativă cu privire la 
dezvoltarea și utilizarea în continuare a acestor instrumente. 
 
Îmi exprim intenția fermă de a mă asigura că raportarea cu privire la aceste instrumente este facilitată și răspunde necesităților 
beneficiarilor, astfel încât o decizie bugetară să fie luată în cunoștință de cauză, iar controlul democratic să fie consolidat. 
 
Revizuirea Regulamentului financiar este un important pas înainte în această direcție, întrucât propune un sistem mai eficient de raportare 
cu privire la instrumentele financiare și, pentru prima dată, garanțiile bugetare și asistența financiară sunt înscrise în cadrul acestuia. Aștept 
cu nerăbdare să colaborez îndeaproape cu Comisia pentru bugete și cu Comisia pentru control bugetar, pentru a asigura un răspuns tuturor 
preocupărilor exprimate de autoritatea bugetară cu privire la aceste instrumente. 
 
Referitor la fondurile fiduciare, Comisia s-a angajat în cadrul recentei reuniuni de conciliere privind bugetul pentru 2017 să informeze 
periodic autoritatea bugetară cu privire la finanțarea și la operațiunile planificate și în curs ale fondurilor fiduciare, inclusiv cu privire la 
contribuțiile statelor membre. Intenționez, așadar, să prezint deja în 2017, împreună cu proiectul de buget pentru 2018, un document de 
lucru care să răspundă preocupărilor exprimate și să propună măsuri pentru implicarea adecvată a Parlamentului European.  
 
În cele din urmă, aș dori să subliniez faptul că instrumentele financiare sunt numai un instrument în sprijinul politicilor UE. Nu afectează 
politicile convenite și nu ar trebui considerate ca o amenințare la adresa vreunei politici.  
Utilizarea lor în anii următori va depinde de nivelul de așteptare, de ambițiile exprimate în legătură cu bugetul și politicile UE și de 
caracterul adecvat al acestora ca instrumente care să răspundă politicilor respective.  
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2. 

 

Întârzieri la punerea în aplicare / previziuni de plată  

Întârzierile majore înregistrate la punerea în aplicare a programelor din perioada 2014-2020 au dus la o scădere a nevoilor de plată în 
2016 și 2017. Acest lucru constituie un motiv de îngrijorare pentru programele în sine și prezintă riscul ca facturile neplătite să se 
acumuleze din nou la sfârșitul actualului CFM. Ce măsuri veți adopta pentru a contracara tendința de subutilizare a creditelor? Cum 
intenționați să evitați reacumularea facturilor neplătite la sfârșitul perioadei CFM? După solicitări repetate, Comisia a furnizat în cele 
din urmă o previziune de plată până în 2020, cu ocazia evaluării/revizuirii CFM la jumătatea perioadei. Vă angajați să actualizați 
această previziune de plată în fiecare an, astfel încât autoritatea bugetară să dispună de suficiente informații pentru a lua deciziile 
corecte? 

În bugetul pentru 2014 nivelul creditelor de plată permise de plafonul CFM și de instrumentele de flexibilitate era în mod vădit insuficient 
pentru a face față nevoilor mari de plată acumulate care au rezultat din angajamentele asumate până atunci. În consecință, numărul de cereri 
de plată neonorate a crescut foarte mult la sfârșitul anului 2014, în special pentru programele din cadrul politicii de coeziune (24,7 miliarde 
EUR). Aceste restanțe „anormale” au scăzut în mod semnificativ în 2015 (8,2 miliarde EUR) și au fost complet eliminate, treptat, în 2016.  

Absorbția restanțelor și includerea în buget de credite suplimentare la rubricile 3 și 4 pentru a face față noilor necesități în materie de 
migrație și de securitate au fost facilitate de lansarea mai lentă decât s-a preconizat a noii generații de programe finanțate din fondurile 
structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Această demarare lentă a condus la un nivel al plăților mai scăzut decât se preconizase 
pentru aceste fonduri, atât în 2016, cât și în 2017, și deci la marje semnificative în cadrul plafoanelor de plăți în 2016 și 2017.  

Comisia ia toate măsurile posibile pentru a ajuta statele membre la execuția fondurilor ESI, cum ar fi monitorizarea îndeaproape a două 
elemente esențiale care ar putea avea un impact asupra acestei execuții: desemnarea autorităților de management și de certificare și 
îndeplinirea condiționalităților ex ante. Întârzierile sunt gestionate la nivel politic înalt prin intermediul unor scrisori adresate de către 
comisarii pentru fondurile ESI și de președintele Katainen, după caz, statelor membre în cauză. Procesul de desemnare a autorităților 
responsabile din statele membre pare să se accelereze și au fost convenite planuri de acțiune cu statele membre pentru îndeplinirea 
condiționalităților ex ante. În plus, în contextul reexaminării/revizuirii Regulamentului financiar și a Regulamentului „Omnibus”, Comisia 
a înaintat propuneri pentru simplificarea, într-o și mai mare măsură, a anumitor aspecte ale fondurilor ESI și pentru accelerarea punerii în 
aplicare pe teren.  

Pentru ultimii ani ai actualului CFM, se preconizează, prin urmare, că toate programele vor atinge viteza de croazieră și că intensificarea 
cheltuielilor înregistrată în perioada 2011-2013 se va repeta atât pentru programele gestionate în comun, cât și pentru cele gestionate direct. 
Pentru rubrica 1b, programele inițiate înainte de 2014 ar trebui finalizate în 2018 și 2019, iar noile programe ar trebui să fie complet pe 
drumul cel bun. În consecință, previziunile privind plățile indică niveluri ale plăților peste plafoanele anuale în perioada 2018-2020.  
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Mă aștept ca riscul de a acumula din nou un număr semnificativ de restanțe anormale să fie atenuat în mod semnificativ prin noul 
instrument care permite reciclarea creditelor de plată neutilizate din anii precedenți, prin intermediul marjei globale pentru plăți. Pe baza 
evaluării actuale, nu se preconizează restanțe anormale la sfârșitul CFM.  

Cu toate acestea, la fel ca în cazul tuturor previziunilor, există o incertitudine inerentă și ar fi mai bine să se creeze o rezervă de securitate. 
O asemenea rezervă va fi asigurată prin două elemente suplimentare: (1) acordarea în avans, în 2017, a compensației pentru utilizarea 
marjei pentru situații neprevăzute din perioada 2018 -2020 în cazul plăților mobilizate în 2014 și (2) majorarea limitei marjei globale pentru 
plăți, astfel încât plafonul să poată crește chiar mai mult în perioada 2019-2020. Ambele elemente sunt parte a acordului general la care s-a 
ajuns în cadrul Consiliului cu privire la evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a CFM și sper că în curând se va ajunge la un acord 
final. 

Comisia își va actualiza periodic previziunile, atât pe termen scurt – prin intermediul așa-numitului raport „Monitorizarea și previzionarea 
active ale execuției bugetare” – cât și pe termen mediu și lung. Mă angajez să informez Parlamentul European și Consiliul cu privire la 
evaluarea sustenabilității plafoanelor existente și să propun măsuri pertinente dacă și atunci când este necesar.  

 

 
3. 

 
Pregătirea CFM post-2020 

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul privind CFM, Comisia prezintă o propunere pentru un nou cadru financiar 
multianual înainte de 1 ianuarie 2018; 
• Cu referire la cele de mai sus, ați putea oferi detalii privind calendarul preconizat pentru prezentarea propunerii legislative a Comisiei 
pentru următorul Regulament privind CFM și să precizați dacă aveți de gând să lansați un dialog politic veritabil și de substanță cu 
Parlamentul în legătură cu conținutul, menționând, totodată, modul de derulare a dialogului? 
 
 
Prima parte a actualului CFM a demonstrat clar limitele bugetului UE și a arătat că, în forma sa actuală, nu este potrivit să abordeze 
provocări fără precedent: 
 
• Care sunt, în opinia dumneavoastră, învățămintele ce trebuie trase din perioada actuală pentru a realiza o reformă cuprinzătoare 

pentru perioada de după 2020? Ce propuneri ați face pentru un buget UE mai flexibil, eficient și transparent?  
 
În cadrul actualei revizuiri a CFM, Parlamentul a subliniat deja o serie de priorități-cheie, cum ar fi ajustarea duratei CFM, o reformă 
aprofundată a resurselor proprii, o atenție sporită acordată unității bugetului și nevoia de mai multă flexibilitate: 
• Ce propuneri concrete ați avea în acest sens? 
În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul privind cadrul financiar multianual (CFM), Comisia prezintă o propunere pentru un nou 
cadru financiar multianual înainte de 1 ianuarie 2018. Comisia trebuie să decidă cu privire la calendarul adecvat al propunerilor sale, dar 
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pot să vă asigur că mă voi angaja într-un dialog politic veritabil și aprofundat cu Parlamentul.  
 
În acest stadiu, nu am toate propunerile pregătite, însă există deja unele învățăminte care pot fi desprinse. Actualul CFM a fost aprobat în 
2013 în contextul crizei economice și al impactului acesteia asupra finanțelor publice. De atunci, Uniunea Europeană s-a confruntat cu 
provocări legate de migrație și de securitate de o amploare fără precedent, determinând bugetul UE să își atingă limitele și impunând 
utilizarea la maximum a flexibilității existente. Așadar, apreciez că în următorul CFM este nevoie de un grad mai mare de flexibilitate și de 
adaptabilitate. 
 

CFM va continua să asigure un cadru de finanțare stabil pentru programele care contribuie la realizarea obiectivelor strategice pe termen 
lung ale UE, dar va fi, de asemenea, esențial să se găsească echilibrul corect între predictibilitate pe termen mediu și flexibilitate pentru a 
reacționa la situații neprevăzute. În cadrul actualului CFM, aproximativ 80 % din bugetul UE este alocat în prealabil, ceea ce nu permite 
întotdeauna ca bugetul să reacționeze rapid la nevoile în schimbare. Prin urmare, voi examina modalitățile de a spori și mai mult 
flexibilitatea bugetului, de exemplu, prin crearea de rezerve care să poată fi mobilizate rapid în cadrul principalelor programe ale Uniunii și 
între acestea.  

În al doilea rând, trebuie să analizăm bugetul UE ca o modalitate de optimizare a impactului acțiunilor întreprinse de statele membre, 
precum și ca o modalitate de a stimula investițiile private și de a corecta disfuncționalitățile pieței. Unele elemente au fost deja menționate 
în Comunicarea Comisiei privind evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei din 14 septembrie 2016. 

Încurajând statele membre să elaboreze planuri strategice și să includă finanțarea UE în aceste planuri, susținem un cerc virtuos, în care 
autoritățile naționale își direcționează mai bine finanțarea și generează externalități pozitive din bugetul UE. Desigur, simplificarea și un 
grad mai mare de standardizare pot fi de folos în continuare. De asemenea, putem face mai mult pentru a promova cooperarea dintre statele 
membre în domeniile în care economiile de scară și/sau externalitățile sunt semnificative. Acest aspect va fi deosebit de important pentru a 
face față noilor provocări, cum ar fi în materie de migrație, securitate și apărare, eventual cu instrumente noi și prin punerea în comun a 
resurselor de la diferite niveluri. 

În mod similar, bugetul UE, deși de dimensiuni relativ reduse, poate îndeplini un rol important în calitate de instrument cu efect de levier 
astfel încât chiar și o sumă mică de bani poate avea un impact considerabil, prin faptul că este asociată unor condiții care conduc la 
schimbări ale politicilor naționale. În special, instrumentele financiare, inclusiv noile acorduri de tip FEIS, pot să mobilizeze inițiativele 
private și să stimuleze soluțiile bazate pe piață care sunt complementare celor bazate pe granturi. Cred că aceste noi instrumente pot avea 
un rol mai important, mai ales în vederea investițiilor în infrastructura energetică, de transporturi și de telecomunicații, precum și în ceea ce 
privește politica de coeziune. Cu toate acestea, este necesar să se stabilească criterii clare pentru cazurile în care se finanțează acțiuni prin 
granturi și pentru cele în care se finanțează acțiuni prin instrumente financiare.  

La un nivel mai general, trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a convinge cetățenii cu privire la valoarea apartenenței la UE. 
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Parlamentul are un rol bine definit în acest sens. Trebuie să aducem bugetul mai aproape de cetățeni și să ne întrebăm – dar să îi întrebăm și 
pe ei: cum putem folosi fondurile UE pentru a obține cele mai mari efecte, astfel încât să valorificăm la maximum fiecare euro disponibil? 
Sunt un susținător puternic al principiilor care stau la baza inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate”. Ele rămân valabile și vor oferi 
orientări importante pentru propunerile privind următorul CFM. Voi analiza, de asemenea, evaluarea mecanismelor și programelor actuale 
în ceea ce privește valoarea adăugată europeană, performanța și orientarea spre rezultate pentru a îndeplini principalele priorități de politică 
ale UE, a spori efectul de levier al bugetului, impactul și simplificarea, garantând totodată buna gestiune financiară.  
 
În Acordul interinstituțional din 2013 privind CFM 2014-2020, Comisia și-a exprimat „intenția de a propune includerea Fondului european 
de dezvoltare (FED) în buget începând cu 2021”. Voi analiza cu atenție calea de urmat în ceea ce privește această chestiune, luând în 
considerare toate circumstanțele și considerațiile relevante (a se vedea și răspunsul la întrebarea 17 a Comisiei pentru control bugetar). 
Există un interes crescând ca UE să își asume o responsabilitate mai mare în materie de securitate și apărare. În acest context, voi analiza 
îndeaproape rezultatele acțiunii pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării și posibilitățile care există în acest sector în contextul 
următorului CFM.  
Momentul în care vom elabora propuneri privind următorul CFM va fi, de asemenea, ocazia potrivită pentru a examina durata următorului 
CFM și modul în care acesta se aliniază la ciclurile politice ale instituțiilor. Voi analiza cu atenție opțiunile privind modalitățile de a 
reconcilia cerințele și timpul necesar pentru pregătirea și executarea fondurilor UE, în special a celor aflate în gestiune partajată, cu durata 
CFM. 
Cred că o reformă a CFM pentru perioada următoare trebuie, de asemenea, să fie o reformă coerentă atât a componentei de cheltuieli, cât și 
a componentei de finanțare. Voi analiza cu atenție recomandările Grupului la nivel înalt privind resursele proprii, care vor constitui o 
contribuție importantă la pregătirea propunerilor pentru următorul CFM (a se vedea, de asemenea, răspunsul la întrebarea 4 a Comisiei 
pentru bugete). 
Pe tot parcursul elaborării acestor propuneri, mă voi angaja într-un amplu proces de consultare și voi asculta cu atenție punctele de vedere 
exprimate de Parlament. Aștept cu nerăbdare o cooperare fructuoasă cu Comisia pentru bugete, bazată pe încredere și respect reciproc. Mă 
voi baza pe cooperarea cu Parlamentul European stabilită de predecesorii mei în ceea ce privește finalizarea evaluării/revizuirii la jumătatea 
perioadei a actualului cadru financiar multianual și pregătirea următorului cadru financiar multianual.  
 

 
4. 

 
Resurse proprii 
Parlamentul European acordă o importanță deosebită reformei sistemului de resurse proprii ale bugetului UE. Cum intenționați să dați 
curs ideilor și recomandărilor prezentate în raportul final al HLGOR? În special, care considerați că ar putea fi cele mai bune 
candidate pentru noi resurse proprii și care ar fi criteriile de selectare a acestora? Când veți propune un nou sistem de resurse proprii? 
Ce măsuri intenționați să adoptați în urma raportului HLGOR?  
 
Susțin pe deplin ideea că sistemul de resurse proprii pentru finanțarea bugetului UE are potențialul de a juca un rol mai important în ceea ce 
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privește sprijinul acordat obiectivelor noastre de politică și contribuția la reducerea tensiunilor dintre statele membre și instituții cu privire 
la finanțele UE. Analizând resursele proprii, CFM și chiar negocierile bugetare anuale, am putea avea impresia că bugetul UE este subiect 
permanent de dispută atunci când câștigul unui stat membru implică întotdeauna doar un cost pentru oricine altcineva și viceversa. Aștept, 
așadar, cu interes publicarea raportului Monti și îmi exprim speranța că va include unele idei noi și de natură practică privind modalitatea 
de a depăși această mentalitate obositoare care în final nu este spre folosul nimănui.  
 
Comisia va evalua foarte temeinic raportul și recomandările HLGOR după ce vor fi publicate. Rezultatele grupului nu au un statut juridic 
oficial, dar, așa cum știți desigur, printre membrii HLGOR s-au numărat trei comisari importanți. Chiar dacă au fost numiți să acționeze în 
nume personal, aceștia au participat în mod activ la lucrările grupului.  
 
 
Care sunt cei mai buni candidați? Care sunt criteriile de selectare a acestora? 
 
Prima evaluare a grupului la nivel înalt a oferit deja un catalog plauzibil de criterii pentru a estima viabilitatea resurselor proprii sau 
originea acestora. Nu este atât de dificil să se ajungă la un acord cu privire la o listă de cerințe stabilite în mediile academice sau chiar de 
bun simț. Adevărata provocare va fi aceea de a se ajunge la un stadiu în care statele membre sunt efectiv dispuse să ia decizii pe baza 
oricăror alte criterii decât: care este cel mai bun rezultat anual net pentru trezoreria proprie. 
 
Așadar, voi depune eforturi pentru a mă asigura că în prim planul discuțiilor vor rămâne motivațiile economice precum eficiența sectorială, 
beneficiile comune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de politică sau o coerență globală în arhitectura bugetară a UE. Sper că 
raportul Monti va oferi un nou impuls inovator și în această direcție și sper că pot conta pe cooperarea strânsă cu dumneavoastră pe 
parcursul anului 2017 în vederea pregătirii terenului pentru o astfel de dezbatere rațională, care are în vedere politicile.  
 
Aceste aspecte au fost discutate și în cadrul conferinței interparlamentare care a avut loc în luna septembrie a anului trecut, iar implicarea 
parlamentelor naționale în dezbatere într-un stadiu incipient a fost o abordare excelentă. Înțeleg că discuțiile vor continua în cadrul viitoarei 
săptămâni dedicate semestrului european, precum și în mai multe camere naționale și în Comisia pentru bugete și în Comisia pentru afaceri 
europene. Acest lucru ar trebui să constituie un impuls în vederea unei reforme care să fie semnificativă pentru cetățenii UE, astfel încât 
aceștia să înțeleagă mai bine ce face Uniunea Europeană pentru ei.  
 
Care este calendarul? 
 
În primul rând, Comisia va analiza în profunzime raportul HLGOR, astfel cum se prevede în Declarația comună privind resursele proprii 
din noiembrie 2013. Spre deosebire de Regulamentul privind CFM, nu este prevăzută nicio dată obligatorie din punct de vedere juridic 
pentru propunerea unei noi decizii privind resursele proprii (DRP), iar decizia în vigoare nu are un termen de expirare. Dar, desigur, în mod 
tradițional, DRP acoperă aceeași perioadă de timp ca CFM, și întrucât componenta de venituri este un element important pentru pachetul 
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financiar global pe durata viitoarei perioade de programare financiară, următoarele propuneri privind veniturile ar trebui să fie prezentate cu 
suficient timp înainte, astfel încât să poată fi negociate împreună cu viitorul CFM. Astfel negociatorii vor avea toate elementele de care au 
nevoie pentru a ajunge la un rezultat pozitiv.  
 
 

 
 

5. 

 
Execuția bugetului UE prin instrumente financiare / activitățile financiare ale BEI 

Raportul special nr. 19/2016 al Curții privind execuția bugetului UE prin instrumente financiare – ce învățăminte trebuie desprinse din 
perioada de programare 2007-2013 a evidențiat rate de plată foarte scăzute în cazul instrumentelor financiare gestionate de grupul BEI 
(43 %, față de 60 % pentru instrumentele gestionate de către alți administratori de fonduri). Cum ați explica acest lucru? 
 
Raportul indică, de asemenea, costuri de implementare mai ridicate decât cele prevăzute pentru instrumentele financiare în perioada 
2007-2013. Cum anume credeți că poate contribui BEI să îmbunătățească rentabilitatea execuției bugetului UE prin intermediul 
instrumentelor financiare? În general, ați putea prezenta perspectiva dumneavoastră personală asupra rolului specific al BEI, ca 
singura bancă încorporate prin tratate? 
 
În răspunsurile sale la raportul special al CCE nr. 19/2016, Comisia a furnizat informații de fond care explică ratele scăzute de plată în 
cazul instrumentelor financiare gestionate de Grupul BEI. În ceea ce privește investițiile în IMM-uri, se preconizează că până la sfârșitul 
perioadei de eligibilitate se va înregistra o nouă creștere semnificativă. În cazul investițiilor în fonduri de dezvoltare urbană, fiind proiecte 
de infrastructură, acestea implică procese mai complexe de obținere a autorizațiilor, ajutoare de stat și plăți pentru avansarea lucrărilor. 
 
Referitor la noile îmbunătățiri, trebuie reamintit faptul că principiul onorariilor pe bază de performanță este deja consacrat în Regulamentul 
financiar. Acest principiu se aplică în acordul-cadru financiar și administrativ (FAFA) semnat de Comisie cu BEI, care stă la baza tuturor 
acordurilor de delegare semnate cu BEI în cadrul actualei perioade de programare 2014-2020. Evaluările la jumătatea perioadei ale 
programelor, care urmează să fie realizate în 2017, ar trebui să prezinte o analiză a raportului cost-eficacitate în ceea ce privește modul de 
punere în aplicare. Voi solicita serviciilor din subordinea mea să acorde o atenție deosebită acestei informații și să o ia în considerare la 
elaborarea noii generații de programe pentru următorul cadru financiar multianual. 
 
Pe plan mai general, consider că BEI este un partener esențial pentru execuția bugetului UE prin instrumente financiare inovatoare și 
garanții bugetare. Prin alinierea sa la politicile UE, soliditatea și expertiza sa financiară, precum și prin faptul că acoperă în mare măsură 
toate statele membre, BEI reprezintă o instituție financiară unică. Îmi exprim în mod clar intenția de a colabora strâns cu BEI pentru 
elaborarea unor modalități inovatoare de a mobiliza bugetul UE. Am făcut deja acest lucru în calitate de comisar pentru economie digitală, 
de exemplu prin instituirea Fondului pentru bandă largă al Mecanismului pentru interconectarea Europei. În același timp, mă voi asigura că 
se răspunde corespunzător tuturor preocupărilor Parlamentului European referitoare la responsabilitatea și raportarea BEI, după cum sunt 
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sigur că acesta este și obiectivul BEI. Grupul BEI este, desigur, și partenerul strategic al UE în cadrul Fondului european pentru investiții 
strategice (FEIS) și este pe deplin răspunzător în temeiul respectivului cadru. 
 
 

 
6. 

 
Simplificare  

În cadrul actualei perioade a CFM, statele membre se confruntă cu dificultăți crescute în ceea ce privește absorbția fondurilor UE, 
îndemânând Comisia să propună o revizuire a Regulamentului financiar și a altor câtorva regulamente. Unul dintre obiectivele 
principale îl constituie simplificarea. Cu toate acestea, complexitatea extremă cu care se confruntă în practică beneficiarii acestor 
fonduri reprezintă una dintre principalele probleme cărora trebuie să le facă față Uniunea Europeană, în termeni de eficiență 
bugetară, credibilitate și reputație. Această problemă depășește actuala perioadă a CFM și constituie unul dintre aspectele esențiale 
pentru viitoarea perioadă a CFM. Ce propuneri concrete ați avea în acest sens? 
 
Intenția mea este de a finaliza exercițiul de simplificare în curs și de a avansa cât mai mult pentru viitoarea perioadă CFM. Comisia 
Europeană a adoptat măsuri de simplificare pentru beneficiarii programelor UE, care merită reamintite.  
 
 
 
Activitățile legislative din 2012 
 
Un pas în direcția unor norme financiare mai coerente și mai simple a fost realizat în 2012. Comisia a prezentat propuneri pentru 
programele acoperite de CFM 2014-2020, care: 
 

• au redus numărul de programe și de instrumente, 
• le-au grupat într-un cadru unic cu norme comune, 
• au simplificat procedurile de depunere a cererilor și a declarațiilor de costuri de către beneficiarii finali, 
• au facilitat instituirea unor instrumente financiare inovatoare, 
• au permis utilizarea fondurilor fiduciare în cadrul UE și  
• au îmbunătățit eficiența din punctul de vedere al costurilor în cazul controalelor întreprinse. 

 
Adoptarea actelor de bază sectoriale a fost monitorizată în mod constant de DG BUDG, prin tabloul de bord privind simplificarea, fiind 
evidențiate unele realizări majore. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, instrumentele de simplificare au fost introduse ca opțiuni (deci 
nu au fost declarate obligatorii) care ar putea fi utilizate de către serviciile Comisiei (în cadrul gestiunii directe sau indirecte) sau de către 
statele membre (în cadrul gestiunii partajate). 
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Revizuirea Regulamentului financiar/a temeiurilor juridice sectoriale („Omnibus”) în 2016 
 
Experiența dobândită începând cu 2014 și în urma lucrărilor Grupului la nivel înalt de experți independenți privind monitorizarea 
simplificării pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene a demonstrat că există marjă pentru o simplificare 
suplimentară. Consultarea publică privind revizuirea Regulamentului financiar a evidențiat, de asemenea, așteptările clare în acest domeniu 
ale părților interesate. Pe această bază, Comisia a prezentat o propunere în septembrie 2016 [COM(2016) 605]. 
 
Propunerea actuală de revizuire a Regulamentului financiar constituie componenta „calitativă” din cadrul evaluării la jumătatea perioadei a 
CFM care are drept scop norme financiare mai simple și mai flexibile. Aceasta constituie unul dintre elementele-cheie ale inițiativei 
Comisiei pentru un buget axat pe rezultate și abrogă normele de aplicare de către Comisie a Regulamentului financiar. În locul acestor două 
texte va fi doar unul singur: Regulamentul financiar. Rezultă astfel o reducere substanțială a normelor financiare ale UE, cu 25 % față de 
normele anterioare.  
Comisia reunește într-un singur act modificările aduse Regulamentului financiar și celor 15 acte sectoriale deoarece dorește o negociere 
rapidă și coerentă/adoptarea de către legiuitor printr-un acord politic până la jumătatea anului 2017, astfel încât intrarea în vigoare la 
1.1.2018 să aibă impact asupra ultimilor trei ani ai actualului cadru financiar multianual. 
 
Propunerea din 2016 conține simplificări ale Regulamentului financiar pentru beneficiarii de granturi, niveluri de control, combinarea 
fondurilor și utilizarea instrumentelor financiare. Combinarea diferitelor fonduri ale UE este o bună modalitate de a asigura o utilizare mai 
eficientă a bugetului și exploatarea la maximum a sinergiilor posibile. 
 
 
Propunerea de revizuire a Regulamentului financiar include, de asemenea, modificări corespunzătoare ale normelor financiare sectoriale 
prevăzute în 15 acte legislative referitoare la programele multianuale („Omnibus”). Propunerile actuale de modificare a normelor privind 
fondurile structurale și de investiții europene se axează pe reguli mai simple și mai flexibile. Acestea au preluat sugestii din partea Grupului 
la nivel înalt privind simplificarea fondurilor ESI. Iată o scurtă prezentare a propunerilor de simplificare: 
 
1. Reducerea sarcinii administrative pentru beneficiari 
Facilitarea utilizării unor opțiuni simplificate în materie de costuri (OSC) 

• Eliminarea plafonului pentru sumele forfetare 
• Obligația de a utiliza opțiunile simplificate în materie de costuri pentru FEDR și FSE în cazul în care sprijinul public nu depășește 

100 000 EUR pentru operațiuni care nu sunt puse în aplicare exclusiv prin achiziții publice 
• Extinderea utilizării ratelor forfetare  
• Utilizarea proiectelor de buget ca o metodologie suplimentară de determinare a costurilor simplificate în cazul în care sprijinul 

public nu depășește 100 000 EUR, articolul 67 alineatul (5) litera (a) din RDC 
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• Clarificarea cerințelor privind verificările gestionării atunci când sunt utilizate OSC 
• Posibilitatea unei finanțări bazate pe îndeplinirea condițiilor legate de progresele înregistrate în punerea în aplicare 
• Posibilitatea adoptării de către Comisie a unor acte delegate pentru definirea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a 

metodelor conexe, articolul 67 alineatul (5) din RDC 
 
Planuri de acțiune comune 

• Cerințe mai puțin stricte pentru cheltuielile publice minime alocate unui plan de acțiune comun (5 milioane EUR în loc de 10 
milioane EUR) și pentru proporția sprijinului public al PO (5 % în loc de 20 %) 

• Nicio cerință minimă pentru primul plan de acțiune comun prezentat în cadrul obiectivelor privind investițiile pentru creștere și 
locuri de muncă și privind CTE 

• Cerințe mai puțin stricte privind conținutul 
• Lipsa necesității unei distincții între comitetul director al planului comun de acțiune și comitetul de monitorizare a programului 

 
 
2. Sinergii sporite  
Combinarea FEIS cu fondurile ESI, dispoziții explicite care să permită atribuirea în mod proporțional a cheltuielilor din partea unui fond 
ESI atunci când este combinat cu alte instrumente ale UE 
 
 
3. Utilizarea mai eficace a instrumentelor financiare (modificări ale Regulamentului privind dispozițiile comune – RDC) 
Propunerea prevede atribuire directă către bănci sau instituții publice care își desfășoară activitatea în conformitate cu un mandat public de 
a urmări dezvoltarea economică și alte câteva modificări menite să simplifice sau să clarifice dispozițiile referitoare la instrumentele 
financiare (audit, corecții financiare, dobânzi negative). 
Propunerea Comisiei extinde și consolidează posibilitățile de combinații între diferite forme de finanțare din partea UE, în special FEIS, cu 
instrumente financiare ale UE gestionate direct sau indirect de către Comisie din bugetul Uniunii și cu fondurile structurale și de investiții 
europene, gestionate de statele membre.  
 
 
4. Simplificarea și flexibilizarea administrației UE 

• Se asigură certitudinea juridică în ceea ce privește utilizarea documentelor în format electronic (legate de „e-coeziune”). 
• Există posibilitatea suplimentară de a determina veniturile nete potențiale ale unei operațiuni pe baza unei rate forfetare stabilite la 

nivel de stat membru pentru operațiunile generatoare de venituri. În plus, în prezent se propune o posibilitate suplimentară de a 
reduce rata de cofinanțare pentru a ține seama de generarea de venituri pe toată durata perioadei de programare, și nu numai în 
momentul adoptării programului. 

• Pentru a încuraja statele membre să recurgă la evaluarea proiectelor majore de către experți independenți, se propune ca declarația 
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de cheltuieli să poată fi prezentată Comisiei încă dintr-un stadiu incipient. 
• Se elimină mențiunea „la scară mică” în ceea ce privește posibilitatea de finanțare a unor infrastructuri culturale și turistice 

sustenabile. 
Întrucât există un consens larg cu PE și Consiliu referitor la necesitatea simplificării normelor financiare, aceasta este o ocazie unică de a 
adopta propunerea ambițioasă a Comisiei. 
 
 
Raționalizarea internă la nivelul serviciilor Comisiei 
Ca parte a strategiei „Bugetul axat pe rezultate”, serviciile Comisiei continuă, de asemenea, să identifice și să pună în aplicare măsuri care 
să poată genera simplificări pentru beneficiari: 

• cele mai bune practici în ceea ce privește raportul cost-eficacitate al controalelor;  
• elemente care pot crea complexitate în mediul de lucru;  
• continuarea simplificării procedurilor interne. 

 
 
Metoda de finanțare a UE pentru următorul CFM – o simplificare suplimentară a următoarei generații de programe 
Propunerile din 2016 de simplificare a Regulamentului financiar și a normelor sectoriale, precum cele descrise anterior, sunt tehnice și nu 
deschid dezbaterea politică cu privire la metoda de finanțare de bază pentru următorul CFM.  
Există potențial pentru o mai mare simplificare în pregătirea temeiurilor juridice pentru următorul CFM, și anume prin armonizarea în 
continuare a normelor aplicabile diferitelor programe.  
Este evident că simplificarea în continuare a fondurilor UE va trebui să fie un element-cheie în cadrul propunerilor legislative pentru 
următorul CFM. Cu toate acestea, este încă prea devreme să intrăm în detalii, deoarece este nevoie de o examinare atentă a diverselor 
contribuții ale părților interesate, ale statelor membre, ale Comitetului Regiunilor, ale Curții de Conturi etc., dar și a studiilor aflate în curs. 
 
În această etapă, pare important să acționăm în următoarele domenii pentru viitoarea generație de fonduri UE: 
 

• avansarea abordării „Bugetul axat pe rezultate” și analizarea celor mai bune mecanisme de acordare a sprijinului UE către 
beneficiari. De exemplu, putem face mai multe prin plăți bazate pe rezultate? Modul actual de atribuire a sarcinilor între diferitele 
fonduri ale UE este cel mai potrivit, ținând cont de noile provocări? 

• centralizarea în continuare a normelor financiare aplicabile gestiunii partajate (în special fondurile structurale și de investiții 
europene); 

• asigurarea unei abordări unice în materie de audit; 
• accelerarea certificării organismelor de cheltuieli; 
• instituirea unui singur set de norme pentru un anumit tip de sprijin din partea UE, de exemplu, instrumentele financiare, pentru a 
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evita suprapunerea normelor; 
• standardizare sporită în ceea ce privește costurile, precum și tipurile de proiecte; 
• pentru fondurile structurale și de investiții, identificarea unor modalități de a facilita respectarea normelor privind ajutoarele de stat.  
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II. Întrebări din partea Comisiei pentru control bugetar 
 

Nr. Întrebare 

 Urmarea dată angajamentelor asumate de către Comisie 

1 
1. 

 
Cu ocazia audierii publice organizate la 2 octombrie 2014 de către comisiile pentru bugete, control bugetar și afaceri 
juridice din cadrul Parlamentului European, vicepreședinta desemnată a Comisiei, Kristalina Georgieva, a reacționat pozitiv 
la unele întrebări și preocupări exprimate de membrii Comisiei CONT, în special în ceea ce privește următoarele aspecte: 
transparența deplină în privința acordării fondurilor UE, necesitatea creșterii responsabilităților statelor membre în 
procesul de execuție a bugetului Uniunii, îmbunătățirea performanței OLAF și modalități de a asigura o relație bună cu 
Comitetul său de supraveghere, lupta împotriva fraudei, a corupției și a evaziunii fiscale, precum și sprijinirea eforturilor 
depuse de statele membre pentru a combate criminalitatea organizată, valoarea adăugată europeană a investițiilor publice 
la nivelul UE, eficiența agențiilor UE, modalități pentru o mai bună evaluare și raportare cu privire la performanța 
financiară a Uniunii, inclusiv monitorizarea, cele mai bune modalități de a controla respectarea normelor financiare și a 
monitoriza realizările obiectivelor politice, utilizarea declarațiilor naționale, modalități de a reduce cheltuielile inutile, 
efectul negativ al investițiilor europene în termeni de relocalizare, modalități de a scurta timpul de reacție în cazul 
neregulilor - îmbunătățirea și aplicarea măsurilor corective, modalități de a îmbunătăți verificarea de către Comisie și 
Eurostat a datelor privind VNB-ul statelor membre și protecția resurselor proprii tradiționale împotriva fraudei – în special 
în ceea ce privește economia subterană/informală. În ce măsură intenționează domnul Oettinger să respecte angajamentele 
luate de predecesoarea sa? 

Voi asigura continuitate deplină în ceea ce privește punerea în aplicare de măsuri ca urmare a cererilor formulate de autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune și acceptate de Comisie în anii anteriori.  
 
Comisia a avut deja mai multe ocazii, începând din 2014, să prezinte Comisiei pentru control bugetar rapoarte privind progresele realizate 
și acțiunile întreprinse pentru a răspunde preocupărilor Parlamentului European. 
 
Progresele înregistrate au fost prezentate în cadrul rapoartelor anuale ale Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind acțiunile 
întreprinse în urma descărcării de gestiune [a se vedea raportul COM(2016) 674 cu privire la acțiunile întreprinse în urma descărcării de 
gestiune pentru exercițiul financiar 2014]. Comisia a luat deja măsuri concrete pentru a răspunde majorității cererilor formulate de 
Parlamentul European în contextul procedurii de descărcare de gestiune din 2014: acțiuni noi pentru 88 de cereri și acțiuni în curs pentru 
227 dintre acestea.  
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Aceasta s-a realizat, de asemenea, prin audierile pentru descărcarea de gestiune și alte schimburi de opinii în Parlamentul European, prin 
răspunsurile la întrebările cu solicitare de răspuns scris și alte comunicări atât din partea vicepreședintei Georgieva, cât și a altor comisari 
pentru portofoliile lor respective, fie în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, fie ad-hoc.  
 
Datorită bunei cooperări cu Comisia pentru control bugetar, Comisia a obținut rezultate importante în ultimii ani, de exemplu: 
 

- în ceea ce privește transparența, Comisia a luat măsuri importante în acest an prin publicarea, în luna iulie, a așa-numitului pachet 
de raportare financiară integrată. Acesta furnizează informații esențiale referitoare atât la aspectele legate de performanță, cât și la 
cele legate de conformitate; 

- în ceea ce privește performanța și valoarea banilor, acest pachet include raportul anual privind gestionarea și performanța (Annual 
Management and Performance Report – AMPR), care oferă informații referitoare la progresele înregistrate de programele din 
cadrul CFM 2014-2020 și cele mai recente date disponibile privind rezultatele programelor din cadrul CFM 2007-2013. Comisia va 
continua să depună eforturi în vederea îmbunătățirii calității performanței; 

- în ceea ce privește conformitatea, în plus față de avizul favorabil în privința conturilor anuale ale UE pentru cel de al 9-lea an 
consecutiv, reducerea nivelului de eroare raportat de Curtea de Conturi Europeană, de la 4,4 % în Raportul său anual pe 2014 la 
3,8 % în Raportul său anual pe 2015, este un mesaj pozitiv pentru părțile interesate și indică faptul că eforturile depuse de Comisie 
și de statele membre pentru a reduce nivelul de eroare dau roade; 

- în ceea ce privește performanța înregistrată de OLAF, din 2012 oficiul a cunoscut o reorganizare majoră menită să îi consolideze 
activitatea independentă de investigare și să asigure că un număr maxim de resurse sunt mobilizate pentru combaterea activă a 
fraudei. Activitatea OLAF în materie de investigare s-a îmbunătățit în mod semnificativ în ultimii ani, oficiul prelucrând mai rapid 
cazurile și deschizând și închizând mai multe investigații ca niciodată; 

- Comisia a luat deja măsuri pentru a asigura o bună relație între OLAF și Comitetul de supraveghere, în special prin propunerea în 
2016 a unei modificări a Regulamentului nr. 883/2013 în scopul de a garanta și mai mult independența secretariatului Comitetului 
de supraveghere;  

- instituirea unui Parchet European (EPPO), precum și adoptarea proiectului de directivă privind combaterea fraudei prin măsuri de 
drept penal (Directiva PIF) rămân priorități esențiale în strategia Comisiei în vederea consolidării justiției penale și a luptei 
împotriva fraudei. 

 
Acțiunile enumerate mai sus nu sunt exhaustive. La un nivel mai general, în ceea ce privește latura preventivă, simplificarea executării 
fondurilor UE reprezintă un element important al inițiativei „Bugetul UE axat pe rezultate”. Legislația pentru perioada de programare 
2014-2020 oferă o gamă largă de posibilități de simplificare și de reducere a sarcinii administrative. De asemenea, Comisia pune în aplicare 
o politică activă de întrerupere și suspendare a plăților ori de câte ori este necesar. 
 
În ceea ce privește latura corectivă, valoarea totală a corecțiilor financiare și a recuperărilor executate s-a ridicat la aproape 3,9 miliarde 
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EUR în 2015, ceea ce reprezintă 2,7 % din plățile efectuate. Totodată, Comisia a prezentat pentru prima dată la sfârșitul exercițiului 
financiar 2015 o imagine generală a sumelor expuse riscului la închidere, adică o estimare consolidată a erorilor rămase după punerea în 
aplicare a tuturor măsurilor corective la sfârșitul programelor. Această abordare reflectă caracterul multianual al ciclului de control și faptul 
că finanțarea și punerea în aplicare a proiectelor durează mai mult de un an. În 2015, suma expusă riscului la închidere s-a situat între 0,8 % 
și 1,3 % pentru diferitele domenii de politică. 
 
Mă angajez pe deplin – la fel ca și colegii mei comisari – să continuăm această bună cooperare și să punem în aplicare acțiunile care au fost 
convenite în cadrul procedurii de descărcare de gestiune din anii precedenți.  

 

 
2. 

 
Vicepreședintele Kristalina Georgieva a inițiat lucrările pe marginea strategiei privind un buget axat pe rezultate (BFOR) la 
începutul mandatului său de vicepreședinte. Parlamentul European și, în special, Comisia pentru control bugetar i-a sprijinit 
cu fermitate eforturile și a așteptat cu interes trecerea la o utilizare a bugetului UE bazată în mai mare măsură pe 
performanțe. Credeți că este nevoie să se pună un accent mai mare pe performanță și veți continua, în calitate de comisar 
responsabil pentru bugetul UE, eforturile vicepreședintelui Georgieva de a face pași concreți spre întocmirea bugetului în 
funcție de performanțe? 
 
Sunt un partizan al inițiativei privind un buget axat pe rezultate (BFOR). Mai mult ca oricând, valoarea calității de membru al Uniunii 
Europene este pusă la încercare. Impactul pozitiv al bugetului UE asupra oamenilor și asupra comunităților reprezintă un mod foarte 
concret de a demonstra valoarea instituțiilor noastre. Caracterul limitat al resurselor publice, la care se adaugă urgențe majore din ce în ce 
mai frecvente, conduce inevitabil la necesitatea îmbunătățirii performanțelor. Pe parcursul ultimilor ani, bugetul UE axat pe rezultate a 
exploatat posibilitățile oferite de cadrul UE pentru execuția bugetară introdus prin actualul cadru financiar multianual în scopul de a 
consolida performanța în condiții de menținere a conformității.  
 
Progresele înregistrate în domeniul alcătuirii bugetului în funcție de rezultate sunt marcate de îmbunătățiri progresive, dar semnificative. 
Comparația cu practicile la nivel internațional arată că sistemul de execuție bugetară al UE este unul foarte evoluat și aliniat la cele mai 
bune practici la nivel internațional: este conceput astfel încât să informeze periodic autoritatea bugetară cu privire la performanțe și la 
rezultate. Totodată, sistemul include, după caz, elemente de bugetare directă bazată pe performanțe, cum ar fi rezerva de performanță din 
cadrul fondurilor de coeziune. Anul acesta, modul de raportare a performanțelor a fost raționalizat și simplificat în scopul de a îmbunătăți 
informațiile privind rezultatele prezentate parlamentului. Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE a fost introdus ca 
parte a pachetului privind raportarea financiară integrată, publicat pentru prima dată în 2016. Pe lângă o mai mare transparență și 
responsabilitate, acesta oferă informații mai bune cu privire la rezultatele obținute cu bugetul UE.  
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Conformitatea, la fel de importantă pe agenda BFOR, s-a îmbunătățit grație controalelor eficace. Acest lucru a condus la o rată de eroare 
mai mică estimată în cadrul ultimului raport anual al Curții de Conturi Europene. Comisia completează aceste informații cu o estimare a 
eficacității controalelor pe parcursul perioadei de punere în aplicare a programelor care prezintă suma expusă riscului ca indicator la 
încheierea programului.  
 
Cel de-al treilea aspect este legat de eforturile continue in direcția simplificării. Stabilirea unor norme mai simple îmbunătățește eficacitatea 
atât a controalelor, cât și a programului. Revizuirea cadrului financiar multianual prezentată de Comisie în 2016 a fost pregătită pe baza 
principiilor BFOR, la fel ca și propunerea de buget pentru exercițiul 2017, în care au fost luate în considerare informații privind 
performanța programelor din cadrul fiecărei rubrici bugetare.  
 
În fine, un buget UE care conține informații cu privire la rezultate presupune responsabilitate nu numai față de autoritatea bugetară, ci și 
față de o gamă mai largă de părți interesate și, cel mai important, față de contribuabilii europeni. BFOR a garantat că informațiile privind 
rezultatele sunt adaptate părților interesate. Din acest motiv intenționez să perpetuez practica organizării conferințelor anuale privind 
BFOR. În poziția mea actuală de comisar pentru economie digitală și societate digitală, am avut ocazia să constat importanța reunirii 
părților interesate și în ce măsură acest lucru consolidează rolul instituțiilor UE. Impresia mea este că prin conferințele privind BFOR s-a 
aprofundat dialogul politic privind performanța bugetului UE și că acestea au constituit un element important în introducerea de 
îmbunătățiri și în prezentarea revizuirii cadrului financiar multianual. Reuniunile la nivel de experți privind alcătuirea bugetului în funcție 
de rezultate organizate cu reprezentanți ai instituțiilor europene au introdus în exercițiul BFOR analize valoroase ale experților, 
aprofundând cele mai bune practici și creând un ciclu virtual de disciplină, responsabilitate și contribuind la instaurarea unui climat de 
încredere. În fine, aplicația „EU Results” a introdus informații accesibile publicului larg privind rezultatele obținute cu ajutorul bugetului 
UE prin faptul că a oferit o perspectivă asupra unui număr mare de proiecte din întreaga Uniune. 
 
Sunt decis să continuu eforturile BFOR în domeniul alcătuirii bugetului axat pe rezultate prin întreprinderea unor măsuri concrete care să 
abordeze complexitatea cadrului de performanță în vigoare și care să optimizeze utilizarea informațiilor privind rezultatele. Experiența 
căpătată pe parcursul ultimilor doi ani privind inițiativa BFOR va furniza învățăminte importante pentru pregătirea noului cadrul financiar 
multianual, inclusiv alcătuirea pe baza rezultatelor a bugetelor noii generații de programe. În acest context, principiile călăuzitoare 
relevante vor rămâne concentrarea pe domeniile de cheltuieli, modul în care se investește bugetul UE și se evaluează realizările acestuia și 
modul în care comunicăm rezultatele obținute.  
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3. 

 
Fiabilitatea datelor comunicate de către statele membre 
 
Curtea de Conturi Europeană a observat în mai multe dintre rapoartele sale anuale că se mai pot aduce îmbunătățiri în ceea ce privește 
exactitatea datelor pe care statele membre le furnizează Comisiei în domeniul gestiunii partajate. Considerați că ar putea Comisia să ia 
măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți această situație? Cum veți aborda această problemă, în calitate de comisar responsabil pentru 
buget? 

Datele raportate Comisiei de către statele membre în contextul gestiunii partajate reflectă rezultatele controalelor și ale auditurilor 
desfășurate la nivel național, Datele comunicate includ toate erorile detectate. Autoritățile independente de audit și organismele 
independente de certificare raportează, de asemenea, cu privire la deficiențele sistemelor de gestionare și control. În temeiul rolului său de 
supraveghere, Comisia colaborează în mod constant și permanent cu statele membre pentru a le ajuta să îmbunătățească eficacitatea 
sistemelor lor de control. Acest lucru poate fi realizat și prin planuri de acțiune pe care serviciile Comisiei le monitorizează îndeaproape. 
Chestiunile care nu sunt remediate în amonte prin aceste mecanisme preventive pot fi abordate ulterior cu ajutorul măsurilor corective la 
dispoziția Comisiei pentru a proteja bugetul UE (întreruperea și suspendarea plăților, corecții financiare). 
 
Comisia va continua astfel să ofere îndrumare, consiliere și sprijin statelor membre în contextul eforturilor acestora de îmbunătățire și 
consolidare a sistemelor lor, inclusiv, în contextul gestiunii partajate, validarea de către autoritățile de audit/organismele de certificare a 
datelor raportate Comisiei. 
 
 
Toate aceste aspecte au fost abordate, de asemenea, în contextul procedurii de descărcare de gestiune cu comisarii respectivi care, sunt 
convins, au furnizat toate clarificările necesare.  
 
Voi asigura că Direcția Generală pentru Buget va continua să furnizeze orientări cu privire la faptul că direcțiile generale trebuie să 
raporteze în mod fiabil și coerent în rapoartele lor anuale de activitate cu privire la datele referitoare la statele membre, inclusiv cu privire la 
ajustările corespunzătoare atunci când este cazul.  

 
 
 

4. 

 
Îmbunătățirea gestiunii financiare în cadrul politicii de coeziune 
 
Domnule comisar, controlarea cheltuielilor aferente politicii de coeziune nu ar trebui să se limiteze doar la identificarea și sancționarea 
neregulilor. Aceasta ar trebui utilizată pentru colectarea informațiilor cu privire la motivele neregulilor și, de asemenea, pentru 
colectarea de date privind cazurile constatate de bune practici. Astfel, ce soluții ați sugera, în special în cazurile de nereguli 
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nefrauduloase, pentru a controla și a executa fondurile aferente politicii de coeziune? 

Sunt de acord cu necesitatea asigurării de către Comisie a faptului că bugetul este protejat nu doar prin măsuri corective, ci și prin măsuri 
preventive. 
  
În domeniul politicii de coeziune, Comisia a luat deja astfel de acțiuni preventive, evitând producerea de erori.  
 
Aceasta a oferit statelor membre îndrumări cuprinzătoare, schimburi de bune practici, formare și seminare, precum și instrumente noi cum 
ar fi listele de verificare, care sunt partajate sistematic cu autoritățile naționale de audit, și instrumentul informatic de extragere a datelor 
(denumit Arachne), care ajută la prevenirea și detectarea riscurilor de fraudă, în special a corupției în cadrul achizițiilor publice.  
 
Un accent special s-a pus pe achizițiile publice și pe conformitatea cu normele privind ajutoarele de stat, pentru care au fost lansate planuri 
de acțiune care au implicat diferitele direcții generale în abordarea cauzelor erorilor. Comisia a promovat, de asemenea, într-o mare măsură, 
utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri, care sunt mult mai puțin susceptibile de a produce erori. 
 
În ceea ce privește ajutorul acordat statelor membre pentru îmbunătățirea capacității lor administrative, serviciile Comisiei au pus în 
practică măsuri specifice. Printre acțiunile deja puse în aplicare sau în curs se numără, îndeosebi:  
 

- un schimb de expertiză inter pares între autoritățile care gestionează programele („TAIEX REGIO PEER 2 PEER”); 
 

- un program strategic de formare pentru autoritățile de management, certificare și audit și pentru organismele intermediare privind 
punerea în aplicare a noilor regulamente; 
 

- un cadru de competențe pentru gestionarea și punerea în aplicare eficientă a FEDR și a Fondului de coeziune; 
 

- ateliere specifice în statele membre cele mai afectate cu privire la punerea în aplicare a unor măsuri antifraudă/anticorupție eficace 
și proporționale pentru o mai mare sensibilizare la riscuri și o mai bună acceptare a faptului că sunt posibile măsuri preventive; 

 
- pacturi de integritate pilot în cooperare cu Transparency International. 

 
Eforturile comune ale Comisiei și ale statelor membre conduc la rezultate. În raportul său pe anul 2015, Curtea de Conturi Europeană a 
constatat că auditurile sale începând din 2009 au arătat că nivelul de eroare pentru perioada de programare 2007-2013 este în mod 
semnificativ mai scăzut decât pentru perioada de programare 2000-2006.  
În perioada de programare 2014-2020 vor continua eforturile de reducere a erorilor încă din stadiul inițial prin introducerea unui model de 
asigurare nou și îmbunătățit, creând stimulente mai puternice pentru statele membre de a preveni și corecta erorile. De exemplu, Comisia 
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trebuie să impună corecții financiare nete în cazurile în care autoritățile naționale nu au reușit să identifice deficiențe importante ale 
sistemului de gestionare și control. Comisia va continua să sprijine statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor sisteme 
noi și va continua să promoveze măsuri de simplificare precum opțiunile simplificate în materie de costuri. 
 
 
 

 Declarații recente ale dlui Oettinger 
 

 
5. 

 
La 26 octombrie 2016, comisarul Oettinger a ținut un discurs la Hamburg, în cursul căruia a făcut remarci în mod explicit sau implicit 
discriminatorii în ceea ce privește chinezii, femeile și persoanele LGBTI. Viitorul portofoliu va include resursele umane. Ar putea 
comisarul să explice cum va stimula diversitatea în domeniul resurselor umane, în special în ceea ce privește minoritățile etnice, femeile 
și persoanele LGBTI, și cum își va recâștiga credibilitatea în acest sens? 
 
Regret nespus dacă cuvintele utilizate în discursul meu au rănit pe cineva. Nu era intenția mea. Convingerea mea fermă este că diversitatea 
este o forță și o valoare de fond a proiectului european. Respectul pentru persoanele care sunt diferite și înțelegerea modului în care 
diversitatea ne poate îmbogăți viziunea reprezintă o experiență pe care am avut-o în mod constant pe parcursul carierei mele politice, în 
special în instituțiile europene.  

Peste tot în Europa, administrațiile publice trebuie să fie mai apropiate de oamenii pe care îi servesc, reflectând mai bine societatea 
caracterizată de diversitate, complexă, în care trăim. Sunt convins că în această privință Comisia Europeană nu ar trebui să constituie o 
excepție. La fel ca societatea care evoluează în mod constant, așa trebuie să evolueze și modul nostru de lucru la Comisie. Este prioritar 
pentru mine ca forța noastră de muncă să fie caracterizată de diversitate și flexibilă și să obținem rezultate maxime de la talentele de care 
dispunem, exploatând potențialul fiecăruia.  

Din 1988, Comisia a adoptat programe de acțiune pentru a asigura șanse egale, programe care, într-o primă etapă, s-au concentrat pe 
realizarea diversității de gen. În acest context, Comisia Europeană a înregistrat progrese semnificative. În prezent, forța noastră de muncă 
include mult mai multe femei, care reprezintă aproximativ 55 % din totalul forței de muncă. 

Poziția mea este aceea că, în calitate de inițiator și gardian al legislației menite să asigure șanse egale pentru cetățenii europeni, Comisia are 
o responsabilitate specială și salut atenția pe care Parlamentul European o acordă acestor teme. Intenția mea este de a asigura că, în ceea ce 
privește diversitatea și incluziunea, Comisia este printre angajatorii cei mai performanți.  

În lunile următoare, intenționez să prezint o comunicare privind diversitatea și incluziunea, stabilind principalele acțiuni la nivelul Comisiei 
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Europene pentru a încuraja diversitatea și incluziunea în rândul personalului său până în anul 2019. Nu numai că voi asigura finalizarea 
rapidă a acestei comunicări, ci voi asigura și că măsurile propuse, odată ce au intrat în vigoare, sunt puse pe deplin în aplicare. 

Exprimat de o manieră mai simplă, acest lucru înseamnă că un mediu de muncă divers și favorabil incluziunii pentru personalul nostru 
înseamnă rezultate mai bune pentru Comisie. Nu numai că este contrar prevederilor Statutului funcționarilor, dar nici nu are sens să emitem 
judecăți bazate nu pe talentul sau meritele unui membru al personalului, ci pe sexul, orientarea sexuală, rasa, culoarea, originea etnică sau 
socială și așa mai departe. Încurajarea diversității și crearea acestui tip de mediu favorabil incluziunii sunt, așadar, instrumente esențiale 
pentru a-i atrage pe cei mai buni muncitori și pentru a furniza cele mai bune servicii. Și, desigur, să nu uităm cine sunt pentru noi 
principalele părți interesate - cetățenii europeni, pe care îi reprezentăm și a căror încredere trebuie să ne străduim să o păstrăm. Dacă 
reflectăm diversitatea Europei și ne folosim întregul nostru potențial, cetățenii noștri se vor recunoaște în munca pe care o depunem, iar noi 
vom fi mai bine pregătiți pentru a înțelege și a răspunde necesităților tuturor acestora. 

Aș dori să merg dincolo de simpla conformitate și mă angajez să acționez astfel încât valorile diversității și incluziunii să devină parte 
integrantă din cultura Comisiei. Ar trebui să ne străduim să creăm o cultură a muncii în care nimeni să nu resimtă nevoia de a ascunde 
vreun element al identității sale din teama de discriminare. Sensibilizarea la problematica diversității și a incluziunii este esențială. La fel de 
importante sunt și măsurile reparatorii și voi susține monitorizarea sistematică a cazurilor de discriminare, inegalitate sau intoleranță.  

De asemenea, atingerea până în 2019 a obiectivului stabilit de președintele Comisiei la începutul mandatului, de reprezentare a femeilor în 
poziții de conducere la nivelul de 40 %, va constitui o prioritate pentru mine. Am realizat deja progrese semnificative până în prezent, în 
special în ceea ce privește reprezentarea femeilor în poziții de conducere la nivel înalt. Sunt însă conștient că mai sunt încă multe de făcut 
până la atingerea obiectivului de 40 %. Îmi propun să monitorizez îndeaproape progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivului de 
40 % și să mă asigur că toate serviciile Comisiei contribuie în mod efectiv la aceasta. De asemenea, percep nevoia unor măsuri pentru a 
valorifica la maximum talentul feminin disponibil și pentru a crește numărul candidatelor pentru posturi de conducere de nivel intermediar. 
Astfel de măsuri vor include, de exemplu, cursuri de formare, sisteme de mentorat și modalități de lucru flexibile. 

 
 

6. 
 
Combaterea discriminării și egalitatea de șanse sunt câteva dintre valorile europene fundamentale pe care se întemeiază 
Uniunea Europeană. Comisia Europeană trebuie să promoveze și să apere aceste valori pentru a asigura credibilitatea și 
legitimitatea Uniunii Europene în ansamblu, și anume în cadrul tuturor activităților sale, precum și al politicilor sale de 
gestiune internă și de resurse umane. Protejarea grupurilor vulnerabile împotriva urii, a discriminării și a violenței în 
interiorul Comisiei Europene este esențială.  
 
Cum intenționează Comisia să asigure mijloace viitoare prin intermediul Codului de conduită și ce instrumente are la 
îndemână pentru a sancționa comisari sau membri ai personalului care țin discursuri rasiste sau de incitare la ură, inclusiv 
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cu caracter homofob și transfob? Cum intenționează Comisia să se asigure că comisarii și personalul Comisiei Europene 
promovează valori europene precum cele menționate în Carta drepturilor fundamentale? 
 
Intenționează Comisia, în momentul numirii comisarului responsabil pentru resurse umane, să își ia un angajament ferm de 
a adopta politici interne privind personalul Comisiei Europene care să garanteze pe deplin absența discriminării din toate 
temeiurile prevăzute în tratatele și jurisprudența UE, să promoveze diversitatea și, în acest mod, să creeze un loc de muncă 
cu adevărat incluziv pentru toți, de asemenea pentru persoanele LGBTI? 
 
Cum intenționează Comisia Europeană să își reformeze politicile interne privind personalul pentru a asigura locuri de 
muncă incluzive pentru toți, de asemenea pentru persoanele LGBTI? 
 
Sunt cu totul de acord că egalitatea de șanse și combaterea discriminării sunt câteva dintre valorile europene fundamentale pe care se 
întemeiază Uniunea Europeană. La nivelul Comisiei este deja în vigoare un cadru juridic care protejează aceste valori, însă intenția mea 
este de a face mai mult în această direcție. Comisarii s-au angajat să respecte valorile europene. La începutul mandatului lor, comisarii jură 
în mod solemn, în fața Curții de Justiție, să respecte tratatele UE și Carta drepturilor fundamentale a UE, să își îndeplinească sarcinile în 
totală independență și în interesul general al Uniunii și să își respecte obligațiile pe parcursul și după încheierea mandatului lor. 
Președintele Juncker a reamintit în numeroase rânduri că la nivelul întregului Colegiu există un angajament puternic pentru a se asigura că 
prevederile Cartei sunt respectate și aplicate în cadrul tuturor politicilor UE pentru care Comisia este responsabilă. 

În ceea ce privește posibilitatea unor sancțiuni legate de îndatoririle comisarilor, merită remarcat că actualul cadru legal în vigoare permite 
abordarea oricărei situații: 

- Atât articolul 17 alineatul (6) din TUE, cât și secțiunea 2.1 din Codul de conduită al comisarilor prevăd că un membru al Comisiei 
demisionează dacă președintele îi cere acest lucru. În plus, dacă Parlamentul European cere președintelui Comisiei să retragă încrederea 
acordată unui membru individual al Comisiei, în conformitate cu acordul-cadru, președintele trebuie fie să ceară demisia sau să își explice 
refuzul de a face acest lucru. 

- Articolele 245 și 247 din TFUE prevăd că, în cazul unei încălcări grave, Curtea de Justiție poate, la cererea Consiliului sau a 
Comisiei, să hotărască destituirea unui comisar sau decăderea din dreptul la pensie sau la alte beneficii.  

- Comisia poate să își exprime public dezaprobarea cu privire la încălcări minore care nu sunt pasibile de ajunge să fie prezentate 
curții.  

Comisia acționează în conformitate cu un cadru juridic clar, definit prin Statutul funcționarilor și care face obiectul controlului Curții de 
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Justiție. Comisia are obligația de a pune în aplicare prevederile Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități. 

Valorile fundamentale legate de nediscriminare sunt consacrate în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, în Carta Drepturilor 
Fundamentale și în Statutul Funcționarilor. În special, articolul 10 din TFUE obligă Comisia să integreze nediscriminarea în toate politicile, 
inclusiv în politica sa proprie de resurse umane. 

Cu toate acestea, intenția mea este de a completa acest cadru juridic prin politici interne care să detalieze cum ar trebui să se aplice în mod 
concret pe plan intern valorile legate de egalitatea de șanse și de nediscriminare, care se află la baza proiectului european. Așadar, am în 
plan adoptarea unei comunicări privind diversitatea și incluziunea.  

Pe lângă măsurile de reglementare incluse în comunicare, se va asigurarea respectarea deplină a principiului nediscriminării printr-o serie 
de evenimente de sensibilizare și printr-o monitorizare sistematică a cazurilor de discriminare, inegalitate sau intoleranță. 

Comisarii și membrii personalului se bucură deopotrivă de dreptul la libertatea de expresie. În mod natural, interesul publicului impune ca 
acest drept să facă obiectul unor limitări legitime, legate de datoriile de loialitate, imparțialitate și discreție. 

Discursurile rasiste sau de incitare la ură, inclusiv ura cu caracter homofob sau transfob, trebuie să fie condamnate și combătute cu 
fermitate. Comisia trebuie să își sensibilizeze personalul cu privire la necesitatea de a îndeplini obligațiile în materie de etică, dar și să 
acționeze în mod preventiv, prin campanii continue de informare și de sensibilizare. Totodată, ar trebui să existe măsuri disciplinare 
credibile și descurajatoare pentru cazul în care personalul nu ar respecta normele în materie.  

În cazul comisarilor, obligațiile acestora și posibilitatea de a fi sancționați sunt prevăzute de tratat (articolele 245 și 247 din TFUE) și 
detaliate în Codul de conduită a comisarilor. În cazul membrilor personalului, Statutul funcționarilor prevede o gamă largă de posibile 
sancțiuni pentru abateri profesionale, de la avertisment administrativ la scăderea nivelului de clasificare, precum și, în cazurile cele mai 
grave, destituirea și/sau reducerea drepturilor de pensie. Comisia dispune de un serviciu dedicat (Oficiul de investigații și de disciplină) 
pentru a trata cazurile în care personalul apare ca a-și fi încălcat obligațiile care îi revin. Se aplică sancțiuni în urma unor proceduri 
riguroase și care respectă în mod corespunzător drepturile la apărare.  

În ceea ce îi privește pe membrii personalului care sunt persoane LGBTI, principiul nediscriminării li se aplică pe deplin. Cadrul juridic în 
vigoare în prezent respectă pe deplin respectivul principiu, atât în ceea ce privește condițiile, cât și în ceea ce privește modul în care este 
aplicat. Așa cum am menționat deja, mediul de lucru al Comisiei ar trebuie să fie cu adevărat incluziv și nimeni nu ar trebui să resimtă 
nevoia de a ascunde vreun element al identității sale de teama discriminării. Sunt pe deplin conștient de preocupările membrilor 
personalului care sunt persoane LGBTI și sunt decis pe deplin să îi ascult și să îi susțin, în special prin intermediul unor schimburi 
periodice cu asociațiile LGBTI.  
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7. 

 
Având în vedere contextul actual al negocierilor intense cu China, care includ mai multe dosare delicate și sensibile, 
considerați că observațiile aflate la granița xenofobiei privind negociatorii chinezi făcute de către un comisar european aduc 
o contribuție constructivă la poziția de negociere a UE? 
 
Cu siguranță că negocierile cu China nu au fost afectate de niciuna din declarațiile mele. Permiteți-mi să spun că regret foarte mult faptul că 
discursul meu a dat impresia de lipsă de respect pentru poporul chinez. 

Pe parcursul mandatului meu la Comisie și anterior, în diferitele poziții pe care le-am ocupat în landul Baden-Württemberg, am arătat un 
mare interes pentru evoluțiile economiei Republicii Populare Chineze și un profund respect pentru dinamica economiei chineze. Am avut 
diferite interacțiuni fructuoase cu reprezentanți ai Republicii Populare Chineze, precum și ai societăților chineze, inclusiv vizite la Beijing. 
Am contribuit activ la dialogul UE-China și am subliniat întotdeauna că China este un partener și un concurent serios. Negocierile cu China 
trebuie să aducă rezultate pozitive pentru ambele părți. De aceea am cerut condiții echitabile atunci când este vorba de investiții străine: 
societățile chineze ar trebui să poată cumpăra societăți europene, iar societățile europene ar trebui să poată cumpăra societăți chineze.  

 
 

 
8. 

 
Ați trimis o scrisoare oficială prin care să vă cereți scuze șefului Misiunii chineze pe lângă UE cu privire la acest incident și, dacă da, ar 
putea să consulte membrii Comisiei CONT acest document? 
 
Am regretat faptul că unele cuvinte pe care le-am folosit în discursul meu au creat sentimente dezagreabile și au putut răni. Nu aceasta a 
fost intenția mea și mi-am cerut scuze. Nu am trimis nicio scrisoare oficială. 
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Relațiile cu lobby-urile  
 

 
9. 

 
La 18 mai 2016, comisarul Oettinger a zburat cu un jet privat aparținând lui Klaus Mangold, om de afaceri și lobbyist 
german, de la Bruxelles la Budapesta. Deși Președintele Comisiei a declarat că zborul nu era o reuniune care să facă obiectul 
normelor UE în materie de transparență și etică, ar putea comisarul să explice cum vede el însuși acest lucru, în special 
având în vedere faptul că este puțin probabil ca nicio discuție pe parcursul celor două ore cât a durat călătoria cu dl Mangold 
să nu fi fost legată de activitatea Comisiei. Ați putea să precizați ce punct din Codul de conduită exclude călătoriile împreună 
cu lobbyiști neînregistrați din categoria „reuniunilor”? De asemenea, ați putea să ne furnizați o listă cuprinzătoare a tuturor 
celorlalte interferențe cu lobbyiști care nu ar trebui considerate „reuniuni” potrivit dumneavoastră. Ce măsuri a luat 
comisarul pentru a evita apariția conflictelor de interese în viitor? 
 
Comisia Europeană interacționează cu o mare varietate de grupuri și organizații care reprezintă interese specifice. Asigurarea faptului că 
politicile UE reflectă nevoile reale ale cetățenilor constituie o parte legitimă și necesară a procesului decizional. Procesul decizional trebuie 
să fie transparent pentru a permite buna derulare a procedurilor de control și pentru a garanta că instituțiile Uniunii sunt răspunzătoare. 
 
Codul de conduită a comisarilor nu conține o definiție a reuniunii. Cu toate acestea, Decizia C(2014)9051 a Comisiei definește conceptul 
de „reuniune” la articolul 2 litera (a): „reuniune” înseamnă orice întâlnire bilaterală, organizată la inițiativa unei organizații sau a unei 
persoane care desfășoară activități independente ori a unui membru al Comisiei și/sau a unui membru al cabinetului său, pentru a discuta 
un aspect legat de elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în Uniune. Această noțiune nu acoperă reuniunile care au loc în contextul 
unei proceduri administrative instituite de tratate sau de acte ale Uniunii, aflate sub responsabilitatea directă a respectivului membru al 
Comisiei, nici întâlnirile de natură pur privată sau socială și nici întâlnirile spontane.”  
 
Interacțiunile cu lobbyiștii trebuie privite în lumina acestei definiții pentru a se stabili, în fiecare caz în parte, care dintre ele nu intră sub 
incidența definiției. În acest caz particular, nu a fost transmisă nicio cerere de întâlnire nici din partea dlui Mangold, nici din partea mea. 
Autoritățile ungare au furnizat o facilitate de transport. 
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10. 

 
Ați verificat dacă costul unui zbor cu un avion privat al unui lobbyist de la Bruxelles la Budapesta ar fi în conformitate cu 
limita-standard privind cadourile de 150 EUR? 
 
Conform Codului de conduită, „Participarea la manifestări la care membrii Comisiei au fost invitați ca reprezentanți ai instituției nu este 
considerată ospitalitate.” Am călătorit la Budapesta în misiune oficială în calitate de comisar, iar mijlocul de transport a fost propus de 
guvernul ungar. Prin urmare, mijlocul de transport era legat de misiunea oficială și nu poate fi considerat drept un cadou care să ofere un 
avantaj cu valoare pecuniară. 
 
 

 
11. 

 
Dl Günther Oettinger s-a deplasat la Budapesta pe 18 mai 2016 cu jetul personal al unui lobbyist neînregistrat, dl Klaus 
Mangold, pentru o conferință privind autovehiculele fără șofer. Reuniunea și călătoria cu dl Mangold nu au fost publicate în 
calendarul său.  
 
Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei, Margaritis Schinas, dl Mangold nu are legătură cu aspectele digitale și, prin 
urmare, nu a fost o reuniune de lobby. Guvernul ungar susține că dl Mangold a fost invitat să contribuie la organizarea 
conferinței privind automobilele digitale, ceea ce indică implicarea sa în sfera portofoliului dlui Oettinger.  
 
Înregistrări video și fotografii dovedesc că dl Mangold și dl Oettinger au participat împreună la conferința privind 
autovehiculele fără șofer pe 19 mai la Universitatea Tehnică din Budapesta. 
 
Guvernul ungar susține că dl Mangold a fost invitat să contribuie la organizarea conferinței privind automobilele digitale. De 
ce a negat Comisia acest lucru? 
 
În cazul în care dl Mangold nu are legătură cu astfel de aspecte, de ce a participat la o reuniune cu dl Orbán? 
 
Ce subiecte au fost discutate, care să impună prezența dlui Mangold? Vă rugăm să precizați cum respectă declarația dlui 
Margaritis Schinas articolul 1 din Decizia din 25 noiembrie 2014 a Comisiei privind publicarea informațiilor referitoare la 
reuniunile dintre directorii generali din cadrul Comisiei și organizații sau persoane care desfășoară activități independente 
[C(2014)9048]? 
 
Cum își alege dl Oettinger tovarășii de drum care nu lucrează în domeniul său? 
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Așa cum a subliniat guvernul ungar, dl Mangold îl consiliază în diferite chestiuni, între care organizarea de conferințe. Invitația la 
conferință care mi-a fost adresată a fost trimisă de dl Mihály Varga, ministrul economiei naționale al Ungariei, care a subliniat faptul că 
evenimentul era organizat de guvernul ungar. Dl Mangold avea rolul de a consilia guvernul ungar cu privire la organizarea conferinței. 
 
Întrebările legate de participarea dlui Mangold ar trebui adresate guvernului ungar, deoarece acesta nu a făcut parte din delegația Comisiei. 
 
Conform Deciziei C(2014)9051 a Comisiei, „Membrii Comisiei fac publice informațiile cu privire la toate reuniunile dintre aceștia sau 
membrii cabinetelor acestora și diferite organizații sau persoane care desfășoară activități independente, pe teme legate de procesul 
decizional și punerea în aplicare a politicilor în Uniune, în conformitate cu prevederile prezentei decizii”. O „reuniune” este definită ca 
fiind „o întâlnire bilaterală, organizată la inițiativa unei organizații sau a unei persoane care desfășoară activități independente ori a unui 
membru al Comisiei și/sau a unui membru al cabinetului său, pentru a discuta un aspect legat de elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor în Uniune.” Dl Mangold nu a solicitat o întâlnire pentru a discuta vreun subiect legat de elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor în UE. La rândul meu, nici eu nu i-am solicitat dlui Mangold o întâlnire pentru a discuta astfel de subiecte. 
 
Mijlocul de transport până la Budapesta a fost sugerat de guvernul ungar. Ca atare, nu am făcut eu alegerea tovarășilor de drum. În general, 
cu excepția membrilor personalului meu, nu aleg niciun tovarăș de drum, indiferent dacă lucrează în domeniul meu sau nu. 
 
 

 
12. 

 
Cu peste 270 de întâlniri cu reprezentanți ai întreprinderilor dintr-un total de 336 de reuniuni de lobby organizate începând 
cu decembrie 2014, comisarul Oettinger ocupă, în mod evident, primul loc pe lista reuniunilor comisarilor cu organizațiile de 
lobby ale industriei. Până în prezent, mai puțin de 10 % dintre reuniuni au fost cu ONG-urile. Cum intenționează comisarul 
Oettinger să asigure în noua sa poziție un acces echilibrat diferitelor grupuri de părți interesate? 
 
Se afirmă prea des că instituțiile europene nu ascultă preocupările cetățenilor obișnuiți și preocupările întreprinderilor. Interacționez cu o 
gamă largă de grupuri, asociații, organizații neguvernamentale și întreprinderi care reprezintă interese specifice. 
 Asigurarea faptului că politicile UE sunt bine echilibrate, reprezintă o valoare adăugată și reflectă nevoile reale ale cetățenilor constituie o 
parte legitimă și necesară a procesului decizional. Numărul de întâlniri nu implică în niciun caz un nivel anume de influență în procesul 
decizional al Comisiei deoarece îmi îndeplinesc sarcinile în condiții de totală independență și în interesul general al Uniunii. De exemplu, 
faptul că am întâlnit reprezentanți ai întreprinderilor a fost un factor crucial pentru a impulsiona digitizarea industriei europene și pentru a-i 
sensibiliza cu privire la cât este de important pentru industria europeană să se transforme și să adopte oportunitățile oferite de piața unică 
digitală pentru a nu pierde la nivel de competitivitate. Procesul decizional trebuie să fie transparent și să permită buna derulare a 
procedurilor de control. 
 
Dată fiind gama de subiecte aflate în portofoliul meu, întâlnirile menționate în registru reflectă un echilibru între a) întâlnirile pe care le-am 
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solicitat și b) întâlnirile care mi-au fost solicitate. Organizațiile neguvernamentale nu au solicitat întâlniri într-un număr comparabil cu 
numărul întâlnirilor solicitate de asociații și de întreprinderi. Cu toate acestea, cu privire la chestiunile digitale am discutat, ori de câte ori a 
fost posibil, cu organizații ale consumatorilor, cu ONG-uri sau cu reprezentanți ai comunităților „de pe net”. 
 
În noua mea poziție, am intenția să interacționez cu o gamă largă de interese și să ascult preocupările exprimate de toate părțile societății și 
ale mediului economic. Voi fi deschis să întâlnesc organizații și ONG-uri în funcție de disponibilitatea mea și de relevanța întâlnirii 
preconizate, aplicând toate normele aflate în prezent în vigoare. 
 

 
 

13. 
 
Portofoliul bugetului sub fostul comisar Kristalina Georgieva a fost un portofoliu care a înregistrat până acum cele mai 
puține activități de lobby din punctul de vedere al reuniunilor programate la nivel înalt. În trecut, comisarul Oettinger era 
renumit pentru întâlnirile cu grupuri de lobby din afara portofoliului său (a se vedea reuniunile cu VW în legătură cu 
scandalul emisiilor). Cum intenționează comisarul Oettinger să procedeze în noua sa poziție în ceea ce privește reuniunile cu 
părțile interesate externe? 
 
Portofoliul pentru buget și resurse umane este relevant pentru o gamă largă de reprezentanți ai unor interese specifice care, în mod legitim, 
își exprimă îngrijorările. Între aceștia se numără, în special, statele membre și guvernele regionale [a se ține seama de faptul că întâlnirile cu 
reprezentanții instituționali nu intră sub incidența obligațiilor în materie de transparență așa cum se prevede în Decizia C(2014)9051 a 
Comisiei], dar și organizațiile neguvernamentale, societatea civilă și întreprinderile. Prin urmare, a asculta și a interacționa cu acești 
reprezentanți constituie o parte esențială și legitimă a sarcinilor comisarului responsabil, pentru a se asigura că politicile UE sunt bine 
echilibrate. De asemenea, este important pentru orice comisar, inclusiv pentru mine, să fie bine informat cu privire la o gamă variată de 
subiecte, pentru a contribui activ la procesul decizional la nivelul Colegiului.  
 
 
 

 
 

14. 

 
Etică și integritate 
 
Comisarul Kristalina Georgieva a fost, de asemenea, responsabilă pentru gestionarea resurselor umane ale Comisiei 
Europene, care includea supravegherea Codului de conduită pentru personalul CE. După recentele scandaluri personale 
(discursul său de la Hamburg de pe 26 octombrie 2016, zborul său cu un jet privat al lui Klaus Mangold de pe 18 mai 2016), 
poate să explice comisarul Oettinger de ce reprezintă cea mai bună alegere pentru a conduce Comisia în acest domeniu? Ce 
măsuri concrete are în vedere comisarul Oettinger care să contribuie la îmbunătățirea gestionării eticii și integrității 
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Comisiei? 
 
În conformitate cu articolul 17 alineatul (6) litera (b), Președintele Comisiei decide cu privire la organizarea internă a Comisiei. 
Președintele Juncker mi-a solicitat să fiu succesorul vicepreședintelui Georgieva. Voi pune toată experiența și devotamentul meu în slujba 
acestor noi și importante responsabilități. În acest context, voi coopera îndeaproape și în mod continuu cu Parlamentul European și, în 
special, cu comisiile competente. 

În ceea ce privește îmbunătățirea gestionării eticii și integrității Comisiei, sunt convins ca actualul cadru juridic și instrumentele de 
gestionare oferă deja resurse solide și valabile. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi pentru punerea în aplicare în cele mai bune condiții a 
tuturor cerințelor în materie de etică. Acest lucru include și acțiuni periodice de sensibilizare și activități de formare.  

Respectarea cu strictețe a normelor și standardelor aplicabile în materie de etică, atât de către membrii Colegiului, cât și de către personal, 
precum și luarea de măsuri subsecvente corespunzătoare în caz de încălcare sunt, după părerea mea, vitale. Acest lucru este crucial nu 
numai pentru a se garanta că, în calitate de administrație publică, Comisia servește interesul public în mod imparțial, loial și cu integritate 
deplină, ci și pentru a asigura cetățenii că activitatea instituțiilor servește interesul public general. În aceste timpuri pline de provocări, 
încrederea cetățenilor europeni este mai importantă ca oricând. Din toate aceste motive, pentru mine etica este un subiect important.  

Comisia are norme puternice, care au fost recent consolidate și mai mult, cu ocazia reformei Statutului personalului. Comisia caută însă să 
îmbunătățească neîncetat cadrul existent și să servească de model. 

Aplicarea principiilor etice este o cerință prealabilă pentru menținerea unor standarde profesionale înalte în serviciile publice, dar aceste 
principii trebuie să fie cunoscute, clare și accesibile pentru a fi puse pe deplin în aplicare. În acest context, voi multiplica oportunitățile de a 
reaminti întregului personal normele și principiile etice care le sunt aplicabile. În mod corespunzător, ar trebui să dezvoltăm în continuare 
oferta de formare, să analizăm în ce măsură trebuie să revizuim orientările actuale sau să adoptăm noi orientări pentru aspectele importante 
în materie de etică. Prin acțiuni de sensibilizare, cursuri de formare etc., Comisia ar trebui să mențină o cultură bazată pe valori, care să 
conducă la o interpretare uniformă a normelor și principiilor de etică. După părerea mea, aceasta reprezintă cea mai bună acțiune cu 
caracter preventiv. 

În vederea îmbunătățirii gestionării eticii și integrității la nivelul Comisiei, voi susține, împreună cu Președintele și cu întregul Colegiu 
eforturile  

 - de a consolida codul de conduită astfel cum a propus Președintele Juncker, în sensul extinderii perioadei de tranziție pentru foștii 
președinți si comisari și  

- de a controla și verifica anual declarația de interese a Comisarilor, inclusiv a intereselor lor financiare. 
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În plus, sunt disponibil pentru un schimb anual de păreri cu Comisia pentru controlul bugetar și cu Ombudsmanul pe teme dedicate eticii, și 
mese rotunde periodice cu ONG-urile pentru a discuta aspecte legate de etică și integritate.  

 

 

 

 
15. 

 

 
Directorul general al OLAF: Conflict de interese 
 
Întrucât colegiul comisarilor a decis să ridice imunitatea directorului general al OLAF, în urma unei cereri adresate de către 
autoritățile belgiene în cadrul unei anchete privind „cazul Dalli”, acesta s-a aflat într-o situație de triplu conflict de interese: 
 
1. În timp ce colegiul era în curs de a decide cu privire la ridicarea imunității sale, directorul general a examinat posibilitatea de a 

deschide investigații OLAF împotriva unor membri ai Comisiei. 
 
2. În momentul în care colegiul a luat decizia de ridicare a imunității sale, directorul general a intentat o acțiune în justiție împotriva 

Comisiei pentru presupuse nereguli în adoptarea deciziei sale, continuând în același timp să reprezinte Comisia cu privire la aspecte 
de politică legate de portofoliul său. 

 
3. După ce ridicarea imunității sale a fost confirmată, parchetul belgian a început să investigheze rolul directorului general în cauza 

penală vizată. Cu toate acestea, parchetul continuă să servească drept interlocutor al OLAF și, prin urmare, al directorului general, 
pentru combaterea fraudei împotriva intereselor financiare ale UE pe teritoriul Belgiei. 

 
Sunteți de acord că aceste conflicte de interese ar putea dăuna atât reputației OLAF, cât și reputației Comisiei? Vă veți asigura, în 
calitatea dumneavoastră de vicepreședinte responsabil pentru OLAF, că directorul general al OLAF este trecut în concediu până la 
sfârșitul anchetei autorităților belgiene și că va fi numit un înlocuitor temporar? 
 
 Comisia nu vede niciun risc de conflict de interese. Solicitarea autorităților belgiene de ridicare a imunității directorului general vizează un 
act punctual în cursul unei anumite anchete. Decizia Comisiei a fost adoptată luându-se în considerare prezumția de nevinovăție și în 
spiritul unei cooperări sincere cu autoritățile belgiene. 
 

1. Nu există nicio legătură între solicitarea de ridicare a imunității cu care a avut de-a face Comisia și posibilele activități de 
cercetare ale OLAF. Decizia Comisiei a fost adoptată fără nicio influență din partea directorului general al OLAF. În mod 
evident această decizie nu aduce atingere independenței operaționale a OLAF, pe care Comisia este decisă să o respecte și să o 
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protejeze. 
  

2. Articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul 883/2013 prevede posibilitatea ca directorul general al OLAF să introducă o acțiune 
la Curtea de Justiție în cazul în care consideră că o măsură luată de Comisie pune sub semnul întrebării independența sa. Faptul 
de a face uz de această posibilitate nu îl plasează într-o situație de conflict de interese. În ceea de privește domeniul politicii 
antifraudă, directorul general al OLAF nu exercită nicio activitate independentă și nici în această zonă nu s-a identificat vreun 
conflict de interese.  

 
3. Comisia nu vede un conflict de interese în cooperarea dintre autoritățile judiciare belgiene și directorul general al OLAF, care își 

îndeplinesc rolurile în mod independent, în conformitate cu cadrul lor legislativ și cu responsabilitățile lor respective. Prezumția 
de nevinovăție prevalează, iar faptul că directorul general al OLAF continuă să protejeze interesele financiare ale Uniunii, 
inclusiv în Belgia, este de maximă importanță.  
 

În circumstanțele de față nu este potrivită ideea de a-l suspenda pe directorul general al OLAF. Acest lucru ar fi în detrimentul 
independenței OLAF și ar fragiliza protejarea intereselor financiare ale Uniunii.  
 
 

 

 
16. 

 
Portofoliul anterior 
 
Domnule comisar Oettinger, din poziția de comisar pentru economie digitală și societate digitală ați inițiat numeroase 
reforme cu privire la protecția datelor, cumpărăturile online, digitalizare, drepturi de autor etc. Acum este momentul ca 
aceste inițiative să fie sprijinite și promovate ferm pentru a deveni parte din legislația europeană. Credeți că această 
schimbare de portofoliu ar putea crea incertitudine în sector și ar putea duce la eșec? 
 
În calitate de comisar pentru economie digitală și societate digitală, în primii doi ani ai mandatului, m-am ocupat de agenda digitală cu 
angajament și entuziasm. Fiind convins că revoluția digitală reprezintă o oportunitate majoră pentru toți cetățenii și întreprinderile 
europene, am contribuit la strategia pentru piața unică digitală și o mare parte din acțiunile definite în strategie au fost propuse Comisiei de 
mine personal. 
Acum este important ca agenda să fie aplicată în continuare. În orice caz, această agendă nu este responsabilitatea unui singur comisar, ci 
este un subiect pentru întreaga echipă de comisari. Vicepreședintele Ansip a avut rolul conducător în coordonarea pentru piața unică 
digitală și îl va avea în continuare. Sunt convins că nu se va înregistra nicio perturbare a eforturilor privind piața unică digitală și sunt 
dispus să ajut atât cât îmi va permite noul portofoliu pentru ca agenda digitală să înregistreze progrese în continuare. 
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17. 

 
FED 
 
17. Ce poziție aveți față de includerea FED în bugetul obișnuit? 

Încă de la introducerea sa, odată cu Tratatul de la Roma din 1957, Fondul european de dezvoltare (FED) a avut propriul său cadru juridic și 
a rămas situat în afara bugetului UE. Cu o dotare financiară de aproximativ 30,5 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020 (Cel de-al 11-lea 
FED), acesta reprezintă, fără îndoială, o parte foarte semnificativă a bugetului disponibil pentru punerea în aplicare a cooperării pentru 
dezvoltare a UE. Sunt pe deplin conștient că Parlamentul European propune de multă vreme încorporarea deplină a FED în bugetul UE, nu 
în ultimul rând din rațiuni legate de un îmbunătățirea controlului democratic și a responsabilității. 
 
Pentru a facilita o eventuală includere în buget, cotele de finanțare și normele financiare aplicabile FED au fost armonizate în mod 
progresiv pe parcursul ultimilor ani în scopul de a fi cât mai similare posibil cu acelea ale bugetului UE.  
 
Așa cum se arată în Comunicarea Comisiei referitoare la evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a CFM din 14 septembrie 20161, în 
ceea ce privește includerea în buget a FED, Comisia va analiza cu atenție calea de urmat, luând în calcul toate circumstanțele și 
considerațiile relevante, inclusiv:  
 
− concepția și structura de ansamblu a instrumentelor de acțiune externă pentru perioada post-2020;  
− natura parteneriatului dintre Uniunea Europeană și țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific după expirarea, în 2020, a Acordului de la 

Cotonou;  
− învățămintele desprinse din evaluările acțiunilor anterioare, din consultările cu părțile interesate și din studiile de impact ale diferitelor 
formule.  
 
Acest aspect se va afla, așadar pe agenda mea în cadrul pregătirilor pentru următorul CFM.  

 

                                                 
1 Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și către Consiliu referitoare la evaluarea/revizuirea la 

jumătatea perioadei a CFM pentru perioada 2014-2020. Un buget al UE axat pe rezultate, SWD(2016) 299 final, 14.9.2016, pag. 36. 
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18. 

 
Protejarea intereselor financiare ale UE 
 
Ce măsuri preconizați în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale UE pentru a păstra orientarea, imaginea și 
integritatea investițiilor realizate prin intermediul bugetului UE, în special în cadrul politicii de coeziune? 
 
Conservarea orientării, a imaginii și a integrității investițiilor realizate prin intermediul bugetului UE, în special în domeniul politicii de 
coeziune, impune o abordare multidimensională care cuprinde alcătuirea bugetului, conceperea programelor de cheltuieli și măsurile de 
prevenire, detectare și corectare a neregularităților, precum și combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale care amenință 
interesele financiare ale Uniunii Europene. Comisia se angajează să continue să ia măsurile corespunzătoare și să pună în aplicare cele mai 
bune practici în toate aceste domenii: 

• Pentru perioada de cheltuieli 2014-2020 a fost introdusă pentru prima dată2 obligația statelor membre de a-și dota sistemele de 
gestionare și control în contextul gestiunii partajate a fondurilor structurale și de investiții cu măsuri antifraudă proporționale și 
eficace. În general, Comisia are un dialog permanent cu statele membre în scopul consolidării capacității și instrumentelor acestora 
de combatere a fraudei. De exemplu, a fost pus la dispoziția statelor membre un instrument de evaluare a riscului denumit 
„ARACHNE” pentru a le ajuta să identifice proiectele, contractele și contractanții care prezintă riscuri, astfel încât autoritățile de 
management să poată lua măsuri în consecință. 

• Noua directivă privind achizițiile publice prevede, în special, stabilirea unor standarde minime privind definirea conflictelor de 
interese, obligația statelor membre de a lua măsuri corespunzătoare pentru a detecta, preveni și combate conflictele de interese, 
extinderea criteriilor de excludere a ofertanților, precum și obligativitatea introducerii de către statele membre a achizițiilor publice 
electronice până în 2018.  

• De asemenea, Comisia pregătește o actualizare a Strategiei sale antifraudă (toate măsurile propuse în Strategia antifraudă din 2011 
fiind puse pe deplin în aplicare) și a intensificat promovarea strategiilor naționale antifraudă în statele membre. 

 

                                                 
2 Articolul 125 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul privind dispozițiile comune. 
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Model(e) de finanțare al(e) UE 
 

 
19. 

 
Comisia a acceptat recent în planul de acțiune pentru apărarea europeană ca contribuțiile statelor membre să se deconteze 
din efortul bugetar structural așteptat din partea statelor membre și ca același tratament să se aplice și în cazul garanțiilor, 
în măsura în care acestea au un impact asupra deficitului și/sau a datoriei. Care este poziția dumneavoastră față de 
extinderea acestui principiu la alte domenii de cheltuieli ce dispun de mecanisme similare de finanțare din partea statelor 
membre? (și anume, investiții locale și regionale prin FEIS, finanțări naționale ale proiectelor UE etc.). 
 
Normele bugetare ale UE, și anume Pactul de stabilitate și de creștere (PSC), au fost convenite de toate statele membre și au drept principal 
scop asigurarea sustenabilității finanțelor publice și atingerea stabilității macroeconomice în UE. 
Normele PSC nu prevăd excluderea niciunui tip de cheltuieli din domeniul de aplicare a supravegherii bugetare, pentru a asigura 
sustenabilitatea finanțelor publice. Conform PSC, toate cheltuielile publice trebuie să fie finanțate în mod adecvat. În caz contrar, datoria 
publică se va acumula, iar zona euro va risca din nou să se confrunte cu consecințele negative pe care le-am suferit de-a lungul crizei 
datoriilor din zona euro. 
Cu toate acestea, PSC prevede că anumite măsuri - așa-numitele „măsuri cu caracter excepțional” - ar putea fi compensate din soldul 
structural în anumite condiții și doar dacă au un efect bugetar tranzitoriu care nu conduce la o schimbare durabilă a poziției bugetare. 
Pentru a evita situația în care interpretarea „măsurilor cu caracter excepțional” este contrară spiritului și literei PSC și duce la apariția unor 
lacune în cadrul de supraveghere bugetară, Comisia a emis orientări precise pe care le-a comunicat statelor membre în cadrul grupului 
„Supleanți” al Comitetului economic și financiar. Aceste orientări au fost publicate ulterior în cadrul Raportului anual din 2015 privind 
finanțele publice3. În continuare, recurgerea la măsuri cu caracter excepțional ar trebui să se restrângă la situații delimitate cu atenție 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf. Aceste orientări includ mai multe principii care trebuie examinate împreună atunci când se evaluează eligibilitatea 

unei măsuri drept „măsură cu caracter excepțional”. În primul rând, măsurile „cu caracter excepțional” ar trebui să nu fie recurente. În al doilea rând, acestea nu pot fi decretate nici prin lege, nici 

printr-o hotărâre de guvern autonomă. De asemenea, ele nu ar trebui să cuprindă componente volatile de venituri sau cheltuieli și nici acțiuni politice deliberate care duc la creșterea deficitului 

public. În ultimul rând, acestea ar trebui să aibă un impact semnificativ asupra soldului bugetului general.  

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip014_en.pdf
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În plus, în numeroase cazuri, recurgerea la flexibilizarea regulilor PSC în scopul promovării altor politici ale Comisiei nu reprezintă 
instrumentul optim, deoarece impedimentele din calea politicilor respective sunt deseori de natură structurală și nu au legătură cu disciplina 
fiscal-bugetară. Redistribuirea cheltuielilor publice către obiective strategice sau către intervenții mai propice creșterii economice poate 
ajuta în acest sens, fără a presupune compromiterea credibilității supravegherii bugetare.  

 

 
20. 

 
Având în vedere că modelul de finanțare al UE se bazează pe cel al Germaniei, în special după introducerea monedei euro și a 
Pactului de stabilitate, dar că la 14 octombrie 2016 Germania a modificat radical modelul său de finanțare între statul 
federal și landuri, statul federal urmând să finanțeze, între 2020 și 2030, landurile la o rată anuală de peste 9 miliarde EUR, 
cum credeți că va influența această modificare noile perspective financiare ale UE? 
 
Am luat act de acordul recent încheiat în Germania cu privire la reforma sistemului de „Länderfinanzausgleich”, care prevede inclusiv 
atribuirea unor sarcini noi nivelului federal și stabilește noile sume pe care nivelul federal („Bund”) va trebui să le finanțeze. 

Cu toate acestea, îmi permit să nu fiu de acord cu presupunerea formulată în întrebare, potrivit căreia „modelul de finanțare al UE se 
bazează pe cel al Germaniei”. Bugetul general al UE nu a fost în niciun caz conceput ca sistem de echilibrare fiscală sau de redistribuire 
semnificativă și deliberată. Nu există transferuri financiare directe între statele membre. Efectele redistributive între regiuni și statele 
membre care decurg din intervențiile noastre bugetare la nivelul UE sunt, în mare măsură, o consecință a alocării de programe de cheltuieli, 
cum ar fi politica de coeziune, care urmăresc obiective definite la nivelul UE. 

UE nu dispune de niciun sistem prin care  

- statele membre să își transfere fonduri financiare între ele și nici de  

- un nivel federal care să aibă surse de venituri independente și să fie capabil să contribuie în mod direct la bugetele statelor membre 
sau ale regiunilor. 

Astfel, din punct de vedere economic și juridic, cele două sisteme nu sunt comparabile, iar analogia sugerată nu se poate aplica.  
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În contextul elaborării noului CFM, voi acorda o deosebită atenție respectării principiilor subsidiarității, solidarității și bunei gestiuni 
financiare. Mai mult decât atât, este esențial să se aibă în vedere faptul că UE își poate exercita competențele și îndeplini sarcinile doar dacă 
primește în acest scop alocări financiare proporționale și adecvate.  

 

  
CFM 
 

 
21. 

 
În septembrie 2016, Comisia și-a prezentat comunicarea privind evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului 
financiar multianual. Date fiind circumstanțele actuale și ieșirea probabilă a Regatului Unit din Uniune, ce credeți despre 
necesitatea unei revizuiri reale a CFM? Pe ce ar trebui să se pună accentul dacă cumva CFM va fi revizuit? 

La 14 septembrie 2016, Comisia a adoptat comunicarea intitulată „Evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 
multianual 2014-2020 – un buget al UE axat pe rezultate”.  
 
Comisia consideră că evaluarea/revizuirea CFM la jumătatea perioadei oferă ocazia de a reexamina funcționarea CFM, împreună cu 
celelalte instituții ale UE și cu statele membre, de a adapta prioritățile acestuia și de a consolida capacitatea sa de a atinge obiective multiple 
și de a răspunde unor noi provocări. 
 
Pachetul legislativ aferent evaluării/revizuii CFM urmărește să întărească sprijinul pentru prioritățile politice cele mai importante (de 
exemplu, soluționarea crizei migrației, impulsionarea investițiilor și combaterea șomajului în rândul tinerilor), să sporească flexibilitatea 
bugetului și capacitatea acestuia de a răspunde la situațiile de criză și să simplifice funcționarea programelor financiare, astfel încât 
beneficiile acestora să fie resimțite rapid, iar birocrația să fie redusă la minimum. 
Pachetul de propuneri prevede mijloace financiare suplimentare în valoare de 13 miliarde EUR (din care 6,3 miliarde EUR constituie „plăți 
suplimentare”), destinate să permită Uniunii Europene să răspundă în mod eficient la noile provocări. În vederea sporirii flexibilității 
bugetului UE, Comisia a propus modificarea „Regulamentului privind CFM”. 
 
În urma unor negocieri intense în cadrul Consiliului și a mai multor reuniuni informale între Consiliu și Parlament, s-a ajuns la un pachet de 
compromis care ar putea sta la baza unui acord definitiv de îndată ce vor fi ridicate rezervele exprimate.  
Pachetul de compromis cuprinde următoarele plăți suplimentare: 
 

• 3,9 miliarde EUR pentru migrație și securitate (dimensiunile internă și externă); 
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• 1,2 miliarde EUR pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Această sumă este cu 200 de milioane mai 
mare decât cea propusă de Comisie. Luând în calcul și finanțarea din FSE, această inițiativă dispune în prezent de fonduri 
suplimentare în valoare de 2,4 miliarde EUR; 

 
• consolidarea, prin intermediul realocării, a unor importante programe de la rubrica 1a care favorizează creșterea economică și 

crearea de locuri de muncă, printre care: 
o Orizont 2020: 200 de milioane EUR în plus 
o MIE - Transporturi: 300 de milioane EUR în plus 
o Erasmus +: 100 de milioane EUR în plus 
o COSME: 100 de milioane EUR în plus. 

 
 

 
Acest acord general prevede, printre altele, creșterea flexibilității pentru angajamente și plăți în Regulamentul privind CFM, care se 
dovedește atât de necesară. Aceasta înseamnă că finanțările anuale disponibile în cadrul instrumentului de flexibilitate ar crește de la 471 de 
milioane EUR la 600 de milioane EUR (în prețurile din 2011), pe lângă posibilitatea de a folosi sumele neutilizate din Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene și din Fondul european de ajustare la globalizare. Pentru 2017, aceste noi instrumente de flexibilitate ar 
putea genera o flexibilitate suplimentară în valoare de 800 de milioane EUR (în angajamente). 
În plus, sumele anuale disponibile din Rezerva pentru ajutoare de urgență ar crește de la 280 de milioane EUR la 300 de milioane EUR, la 
prețurile din 2011. 
 
De asemenea, durata și domeniul de aplicare al marjei globale pentru angajamente ar fi extinse și la măsurile din domeniul migrației și 
securității. 
 
Plafonul maxim al marjei globale pentru plăți ar urma să fie majorat în total cu 5 miliarde EUR la prețurile din 2011 (2 miliarde EUR în 
2019 și 3 miliarde EUR în 2020), ceea ce ar permite ajustarea în sens ascendent a plafoanelor din 2019 și 2020 prin adăugarea marjelor și a 
subutilizării din exercițiile precedente, fără a necesita o revizuire a plafoanelor respective. Această măsură va contribui la reducerea riscului 
de acumulare a plăților restante la sfârșitul perioadei pentru CFM 2014-2020, evitându-se astfel situația înregistrată la sfârșitul CFM 
anterior.  
 
Deși procedura de adoptare a revizuirii la jumătatea perioadei diferă de cea a bugetului anual, trebuie recunoscute eforturile depuse de 
Președinția slovacă pentru a implica Parlamentul cât mai mult posibil de-a lungul acestui proces. Sunt conștient de faptul că s-ar putea ca 
rezultatul să nu fie la înălțimea tuturor așteptărilor, oricât de justificate ar fi ele. Totuși, într-o perioadă în care creșterea cheltuielilor UE 
este din ce în ce mai nepopulară în Uniune, nu ar trebui să neglijăm pachetul de măsuri propuse. 
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Adoptarea revizuirii la jumătatea perioadei ar fi un succes major. Aceasta ar oferi stabilitate și ar asigura o unitate extrem de utilă în 
vremurile tulburi care ne așteaptă. Deși mai sunt necesare doar câteva eforturi pentru a ajunge la un acord, ambele părți trebuie să dea 
dovadă de flexibilitate pentru a se atinge acest obiectiv. 
 
Voi stabili o colaborare intensă și strânsă cu Parlamentul European și cu Președinția malteză pentru a obține acest succes în cursul lunilor 
următoare, înainte ca alte probleme să devină prioritare. 
 
Desigur, niciun acord politic privind revizuirea la jumătatea perioadei nu poate aduce atingere prerogativelor celor două componente ale 
autorității bugetare. Trebuie să menținem competențele de care dispun Parlamentul și Consiliul în ceea ce privește procedura bugetară 
anuală.  
 
  
 
 

 
22. 

 
În 2017, pregătirea noului CFM de după 2020 ar trebui să înceapă. În acest sens: 
 
Cum vedeți spațiul acordat politicii de coeziune în noul cadru – ar trebui să fie mărit sau dimpotrivă? 
 
Considerați că execuția Fondului de coeziune ar trebui să fie prelungită după 2020? 
 
Considerați că Mecanismul pentru interconectarea Europei reprezintă un instrument eficace pentru punerea în aplicare a politicilor și 
cum vedeți locul său în viitor? 
 
În perioada actuală de programare s-a pus un accent puternic pe utilizarea instrumentelor financiare pentru diferite politici și 
programe ale Uniunii. Cu toate acestea, rezultatele inițiale, precum și observațiile formulate de Curtea de Conturi arată că 
instrumentele financiare se caracterizează prin lipsa rapidității și creează divergențe suplimentare între statele membre și regiunile UE. 
Cum vedeți rolul viitor al instrumentelor financiare în politica de coeziune și în alte politici ale UE? 

În următorul CFM, politica de coeziune va continua să joace un rol important. Același lucru este valabil și pentru sprijinirea unor proiecte 
de infrastructură transeuropene din domeniile de politică transporturi, energie și tehnologia digitală. Contribuțiile tuturor acestor politici la 
obiectivele lor strategice vor fi supuse unei evaluări în lunile următoare. 
 
Veți înțelege, desigur, că, în această etapă timpurie a procesului de pregătire, nu pot răspunde la întrebările dumneavoastră referitoare la 
dimensiunea politicilor specifice din cadrul următorului CFM. Ca un prim pas, va trebui să evaluăm cu atenție marja de manevră bugetară, 
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ținând seama pe deplin de proiecțiile macroeconomice și de alte circumstanțe care vor fi relevante pentru perioada în cauză. Mă angajez în 
favoarea unui proces amplu de consultare, inclusiv cu Parlamentul. 
 
Un element important va consta în a examina posibilitățile de valorificare a efectului de levier al bugetului UE. Acest lucru se poate realiza 
în diverse moduri, de exemplu prin creșterea cofinanțării de la bugetele naționale în scopul de a consolida asumarea răspunderii pentru 
punerea în aplicare a politicilor europene sau prin utilizarea pe scară mai largă a instrumentelor financiare. 
 
Actualul CFM a înregistrat deja o anumită creștere a utilizării instrumentelor financiare comparativ cu perioada precedentă. Comunicarea 
privind evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a oferit o primă evaluare a punerii în aplicare a acestora, pe baza căreia Comisia a făcut 
propuneri pentru a simplifica utilizarea lor, în special dacă este vorba de instrumentele financiare, ele sunt combinate cu fondurile 
structurale și de investiții europene și cu Fondul european pentru investiții strategice (FEIS). 
  
Utilizarea la nivel regional va fi unul dintre elementele care vor fi studiate în cadrul evaluării performanțelor acestor instrumente în 
perspectiva următorului CFM. Au existat temeri că punerea în aplicare a acestor instrumente, în special în ceea ce privește FEIS, este axată 
în mod deosebit asupra statelor membre mai competitive. Cu toate acestea, atunci când raportăm volumul de investiții generate la 
dimensiunea economiei, constatăm că primul loc este ocupat în prezent Estonia, în timp ce Germania, de exemplu, se află în ultima treime a 
clasamentului statelor membre.  
 
În plus, Comisia a propus extinderea serviciilor Platformei europene de consiliere în materie de investiții, astfel încât statele membre cu 
piețe financiare mai puțin dezvoltate să poată beneficia, la rândul lor, la maximum de pe urma instrumentelor financiare. 
 
În ceea ce privește următorul CFM, o evaluare riguroasă a funcționării instrumentelor actuale (inclusiv FEIS), în special pentru a identifica 
cele mai eficace modalități de punere în aplicare, va fi esențială pentru a stabili în ce mod utilizarea acestora poate fi extinsă în continuare. 

 
 

23. 
 
Cum credeți că trebuie modificat sistemul de resurse proprii tradiționale pentru a asigura o mai mare independență și 
sustenabilitate a finanțelor UE?  

[Observație: în cazul în care întrebarea se referă mai mult la resursele proprii (RP) decât la resursele proprii tradiționale (RPT), vă 
rugăm să consultați răspunsul oferit la întrebarea BUDG 4.] 
 
În primul rând, ar trebui să avem în vedere importanța de ansamblu a resurselor proprii tradiționale (RPT), care constau, în cea mai mare 
parte, în taxe vamale, în cadrul sistemului mai larg de resurse proprii (RP). RPT reprezintă numai 13 % din totalul RP, motiv pentru care 
sustenabilitatea finanțelor UE depinde mult mai mult de alte RP decât de RPT. Acestea fiind spuse, uniunea vamală constituie o reală RP a 
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UE, generând venituri importante pentru bugetul UE.  
  
În pofida liberalizării continue a comerțului, veniturile la bugetul UE care provin din RPT au crescut cu aproximativ 25 % în ultimii zece 
ani, de la 14,9 miliarde EUR în 2006 la 18,6 miliarde EUR în 2015. Execuția bugetară din 2016 confirmă această tendință. Sistemul de 
RPT se bazează pe doi piloni, și anume facilitarea comerțului și protecția intereselor financiare ale UE. Ar trebui să se asigure în continuare 
un echilibru adecvat între acești doi piloni, cu scopul de a promova independența și sustenabilitatea sistemului de RPT.  

 

 
 

24. 
 
Întrucât recentul trilog privind bugetul 2017 s-a desfășurat sub mandatul altui comisar, vă rugăm să explicați poziția 
dumneavoastră față de trilog? Care sunt deja aspirațiile dumneavoastră privind bugetul 2018 și care ar fi locul politicii de 
coeziune? 

Comisia acționează conform principiului colegialității, ceea ce presupune că a avut loc o consultare a tuturor membrilor Colegiului înainte 
de deschiderea negocierilor. Bugetul 2017, astfel cum a fost adoptat, se bucură de sprijinul deplin al Comisiei, inclusiv din partea mea. 
Adoptarea bugetului 2017 a constituit un semnal pozitiv deosebit de important pentru instituțiile UE. Nu a fost ușor, însă toate părțile au 
acționat în mod responsabil și au făcut concesiile necesare. Aceasta reprezintă o reușită comună a instituțiilor UE și o dovadă clară a 
capacității UE de a-și depăși diferențele.  
 
Este un buget bun, deoarece consolidează domeniile prioritare, și anume competitivitatea, creșterea economică și crearea de locuri de 
muncă, precum și gestionarea fluxurilor de migrație și abordarea amenințărilor la adresa securității atât în interiorul Uniunii, cât și în 
vecinătatea noastră, în conformitate cu propunerea Comisiei, susținută, de asemenea, de Parlamentul European.  
 
Bugetul 2018 trebuie să ofere asigurarea că UE va dispune de mijloacele necesare pentru a răspunde din nou cu eficacitate acestor 
provocări. În ceea ce privește politica de coeziune, 2018 ar trebui să fie anul în care punerea sa în aplicare va atinge viteza de croazieră, 
ceea ce înseamnă că nivelurile plăților ar trebui înregistreze creștere mai importante comparativ cu 2016 și 2017. Este important să se 
stabilească nivelul adecvat al creditelor necesare pentru 2018, astfel încât cererile de plăți să fie executate integral și să se evite astfel 
apariția unei noi acumulări a plăților restante la sfârșitul perioadei.  
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25. 

 
Revizuirea CFM reprezintă încă o chestiune rămasă în suspensie pentru reprezentanții Parlamentului European. În poziția 
de comisar pentru buget și resurse umane veți depune suficiente eforturi pentru a determina rapid o revizuire eficientă la 
jumătatea perioadei? 

După cum am menționat în răspunsul la întrebarea 21 de mai sus, Comisia aspiră să ajungă la un acord cu Consiliul și cu Parlamentul 
European în ceea ce privește aspectele financiare și modificarea Regulamentului privind CFM, cât mai rapid posibil. Prin urmare, voi 
continua să colaborez în mod constructiv cu Președinția malteză și cu Parlamentul pentru a atinge acest obiectiv cât mai curând posibil și să 
mă asigur că preocupările Parlamentului sunt luate în considerare în mod corespunzător. 

  

 
 
 
 

26. 

 
Brexit 
 
În contextul Brexitului, ce fel de realocări de personal aveți în vedere și cum vă pregătiți să le gestionați? 
 
Astfel cum se menționează în declarația emisă în urma reuniunii informale din 15 decembrie 2016 a șefilor de stat sau de guvern ai celor 27 
de state membre, la care au participat și președintele Consiliului European și cel al Comisiei Europene, nicio negociere nu poate începe 
până când Regatul Unit nu își notifică intenția de a părăsi Uniunea. În acest context, astfel cum se prevede în declarație, Parlamentul 
European va juca un rol important în acest proces. În ceea ce privește asistența tehnică, a fost creat un grup de lucru care se va ocupa de 
toate chestiunile care au legătură cu Brexitul, sub conducerea lui Michel Barnier, în calitate de negociator-șef. Acest nou serviciu își 
desfășoară activitatea sub autoritatea directă a președintelui Juncker și se bazează pe sprijinul strategic care îi este acordat de toate direcțiile 
generale și serviciile din cadrul Comisiei, colaborând îndeaproape în special cu Secretariatul General și cu Serviciul Juridic. 
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III Întrebări adresate de Comisia pentru afaceri juridice 
 
Nr. Întrebare 

 
1. 

 
În calitate de comisar pentru buget și resurse umane veți avea responsabilitatea supremă în domenii care afectează direct 
personalul instituțiilor: recrutare, condiții de muncă, școlile europene, ca să menționăm doar câteva. În contextul unei 
creșteri demografice tot mai lente, instituțiile se confruntă cu o concurență tot mai acerbă din partea altor angajatori la 
recrutarea personalului. Cu toate acestea, pentru a putea răspunde în mod corespunzător provocărilor prezente și viitoare, 
UE are nevoie de un serviciu public eficient cu un personal înalt calificat și vorbitor de mai multe limbi, recrutat dintre 
cetățenii statelor membre dintr-un areal geografic cât mai larg cu putință.  
 
Ce veți face în ceea ce privește strategia predecesoarei dumneavoastră? În special, ce măsuri aveți de gând să luați pentru a 
atrage și a reține „persoanele cele mai competente și mai strălucite”? Care va fi contribuția dumneavoastră la dezvoltarea 
unei veritabile politici de gestionare a talentelor în cadrul instituțiilor? Cum vă veți asigura că alocarea resurselor umane 
corespunde priorităților Comisiei pentru a raționaliza modul de lucru al Comisiei? Cum veți promova egalitatea de gen în 
procesul de recrutare și pe tot parcursul carierei? Care este situația actuală în ceea ce privește asigurarea egalității de gen 
în rândul personalului instituțiilor? Cum veți contribui la atingerea unei proporții a femeilor de 40 % în rândul cadrelor de 
conducere superioare și medii ale Comisiei până la sfârșitul mandatului? Comisia Europeană se află în poziția unică de a 
conduce prin puterea exemplului, precum și prin promovarea acestor politici pe întreg teritoriul UE. Ce contribuție 
semnificativă intenționați să aduceți pentru a asigura promovarea orizontală a egalității de gen dincolo de politicile interne 
ale Comisiei? Care este poziția dumneavoastră față de statutul și drepturile membrilor britanici ai personalului după Brexit?  
 
Îmi exprim convingerea fermă că funcția publică europeană, formată dintr-un personal dedicat și cu un înalt nivel de calificare, este 
esențială pentru realizarea programului nostru ambițios. Am subliniat acest lucru în repetate rânduri în fața interlocutorilor cu care m-am 
întâlnit în perioada în care am exercitat funcțiile de comisar pentru energie și, respectiv, pentru economia digitală, precum și în fața 
jurnaliștilor și a părților interesate. Am menționat deseori și în mod proactiv buna activitate desfășurată de funcționarii UE. În ultimii ani au 
fost lansate numeroase inițiative și, pornind de la acestea, mă voi asigura personal că personalul dispune de condițiile necesare pentru a 
obține rezultate și a-și menține angajamentul.  

Instituțiile europene trebuie să rămână competitive pe piața internațională a forței de muncă, pentru a atrage cei mai buni și mai talentați 
specialiști din toate statele membre. În acest scop, voi continua să pun în aplicare politica de recrutare bazată pe merit, sprijinind totodată 
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acțiuni de comunicare menite să demonstreze atractivitatea unei cariere în cadrul instituțiilor UE, care reprezintă o adevărată marcă. 
Organizarea concursurilor UE va trebui să reflecte mai bine nevoile instituțiilor, cum ar fi în special recrutarea de personal cu calificări 
superioare în domenii specifice (de exemplu, economie, finanțe, energie etc.). Concursuri ale UE mai bine direcționate ar trebui, de 
asemenea, să permită atragerea celor mai strălucitoare talente din întreaga Uniune.  

Voi duce mai departe punerea în aplicare a recentei strategii a Comisiei în materie de gestionare a talentelor, care urmărește ca talentele 
personalului să fie valorificate cât mai bine posibil imediat ce are loc recrutarea. În contextul dificil al reducerii resurselor umane, putem și 
trebuie să facem mai mult pentru a promova excelența managerială, precum și mobilitatea și dezvoltarea personalului.  

În aceeași ordine de idei, în calitate de comisar pentru buget și resurse umane, mă voi asigura că, în ceea ce privește alocarea resurselor, 
deciziile Comisiei rămân bazate pe dovezi, țin seama pe deplin de creditele bugetare disponibile și permit redistribuirea rapidă a talentelor 
către domeniile prioritare. Voi urmări realizarea de sinergii și sporirea eficienței la nivelul funcțiilor de coordonare și de sprijin, precum și 
al altor funcții orizontale ale Comisiei. În plus, voi sprijini utilizarea de structuri flexibile și a lucrului în colaborare care permit realizarea 
obiectivelor Comisiei într-un mod mai eficace și mai flexibil.  

În climatul nostru politic complex, este necesar să valorificăm talentele tuturor membrilor personalului nostru, femei și bărbați. În prezent, 
în cadrul Comisiei, femeile reprezintă 55 % din totalul personalului. Comisia dispune de un set echilibrat de măsuri, care combină 
obiectivele în materie de gen și monitorizarea și vizează promovarea egalității de gen în procesele de recrutare și de selecție și pe tot 
parcursul carierei. În ceea ce privește prezența femeilor în posturile de conducere, în prezent ele reprezintă aproximativ 31 % din personalul 
de conducere de nivel superior și ocupă aproximativ 34 % din posturile de conducere de nivel intermediar. Pornind de la progresele 
semnificative realizate din 2014, Comisia își va intensifica eforturile depuse în vederea atingerii obiectivului de ocupare a 40 % din 
posturile de conducere de către femei până în 2019. Voi sprijini toate măsurile care vizează creșterea numărului de candidate la funcții de 
conducere de nivel superior și intermediar, cum ar fi cursuri de formare, sisteme de mentorat sau posibilități de programe de lucru flexibile. 
În plus, voi cere serviciilor Comisiei să depună eforturi suplimentare în ceea ce privește numărul de prime numiri ale femeilor în posturi de 
conducere de nivel intermediar.  

La începutul noului meu mandat, voi propune Comisiei, spre aprobare, o nouă strategie în materie de incluziune și de diversitate pentru 
personalul său până în anul 2019. Diversitatea și incluziunea, care depășesc noțiunea de egalitate de gen, sunt importante nu doar pentru 
funcționarea Comisiei, dar și pentru semnalul pe care îl transmitem statelor noastre membre și restului lumii.  

Egalitatea dintre femei și bărbați este una dintre valorile de bază ale Uniunii Europene. Deși există încă inegalități, în principal pe piața 
forței de muncă, UE a realizat importante progrese de-a lungul ultimelor decenii, datorită legislației privind egalitatea de tratament, 
integrării perspectivei de gen și măsurilor specifice pentru promovarea femeilor. „Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen 
2016-2019”, publicat în decembrie 2015, stabilește cadrul pentru activitatea care va fi desfășurată de Comisie în vederea îmbunătățirii 
egalității de gen. Voi colabora îndeaproape cu comisarul Jourova în acest domeniu.  

În ceea ce privește viitorul cetățenilor Regatului Unit în instituții, această chestiune va fi abordată în cadrul negocierilor care vor avea loc în 
temeiul articolului 50. În faza actuală, aș dori numai să reamintesc declarația făcută de președintele Juncker în urma referendumului din 
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Regatul Unit, în special afirmația că membrii britanici ai personalului sunt, mai presus de toate, „funcționari ai Uniunii” și că ne angajăm să 
le acordăm asistență. 

 
 
2.  

 
Cum evaluați Decizia C(2006)1624/3 a Comisiei privind politica Comisiei Europene în domeniul protecției demnității 
persoanei și al prevenirii hărțuirii psihologice și sexuale? A abordat decizia respectivă în mod adecvat nevoia de a crea și a 
menține un mediu de lucru la Comisie care să excludă orice formă de hărțuire? Dincolo de politica scrisă, ar trebui Comisia 
Europeană și comisarul responsabil pentru resurse umane să își impună standarde mai ridicate prin comportamentul 
personal, atât în relația cu personalul, cât și cu publicul larg? 
 
Comisia și-a asumat angajamentul de a asigura un mediu de lucru lipsit de hărțuire, în care toți oamenii sunt tratați cu respect și 
considerație. Politica de combatere a hărțuirii aplicată de Comisie, care decurge dintr-o decizie adoptată în 2006, se bazează atât pe o 
abordare preventivă, cât și pe măsuri reactive. Prevenirea cuprinde informații generale puse la dispoziția întregului personal, precum și 
acțiuni de formare. Măsurile reactive includ două proceduri (una informală și alta formală) de soluționare a situațiilor de conflict și a 
acuzațiilor de hărțuire la locul de muncă. 

Pentru mine, obligația angajatorului de a-și proteja personalul și de a garanta respectarea demnității femeilor și a bărbaților la locul de 
muncă este esențială. Nu am constatat în cadrul Comisiei nicio formă specifică de hărțuire care să creeze o problemă sistemică. Cu toate 
acestea, un lucru trebuie să fie clar: chiar și un singur caz de hărțuire va fi întotdeauna prea mult. În consecință, Comisia ar trebui să își 
continue acțiunile preventive și să promoveze în continuare un mediu de lucru bazat pe respect. Investigațiile și sancțiunile formale ar 
trebui să fie aplicate în continuare ori de câte ori este necesar. 

În general, introducerea unei politici de combatere a hărțuirii a constituit, fără nicio îndoială, un pas pozitiv către asigurarea unor relații de 
lucru mai respectuoase. S-au înregistrat progrese satisfăcătoare în punerea în aplicare a deciziei Comisiei din 2006. Propunerea unor 
proceduri formale și informale, instituirea unei rețele de consilieri confidențiali, crearea de servicii specializate pentru gestionarea 
eventualelor cazuri, organizarea de cursuri de formare și publicarea de broșuri destinate personalului și superiorilor ierarhici constituie, fără 
îndoială, un progres. 

Din 2006, serviciile competente ale Comisiei au dobândit o experiență considerabilă în soluționarea plângerilor referitoare la cazuri de 
hărțuire. În plus, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat o serie de hotărâri cu privire la această chestiune începând cu 2006. Deși 
aceste hotărâri sunt deja integrate în practica Comisiei, ele nu se regăsesc încă în formularea deciziei Comisiei. Din toate aceste motive, una 
dintre inițiativele legislative pe care le voi iniția în calitate de comisar responsabil pentru resursele umane va consta în adoptarea unei 
decizii revizuite privind prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă. 
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3. 

 
Articolul 298 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că, în îndeplinirea misiunilor lor, instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii sunt susținute de o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă. În 
2004 și, ulterior, în 2014, Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene au făcut obiectul 
unei reforme profunde. Cu toate acestea, cetățenii se așteaptă nu doar la un serviciu de înaltă calitate în cadrul căruia sunt 
respectate principiile integrității și legalității, dar și ca aceste activități să fie desfășurate într-un context care să asigure cel 
mai înalt grad de transparență. 
 
În rezoluțiile sale din 15 ianuarie 2013 și 9 iunie 2016, Parlamentul i-a solicitat Comisiei să prezinte, în temeiul articolului 
298 din TFUE, o propunere de regulament privind o administrație europeană transparentă, eficientă și independentă. Tot 
Parlamentul a mai comandat un studiu privind valoarea adăugată europeană a unei legi privind procedurile administrative. 
Parlamentul este convins că normele privind buna administrație promovează transparența și responsabilitatea. Acum este 
mai important decât oricând să se sporească legitimitatea Uniunii și să se crească încrederea cetățenilor în administrația 
Uniunii. Considerăm că un regulament care să crească transparența, precum și claritatea juridică în ceea ce privește 
procedurile și obligațiile pe care administrația UE le are în raport cu cetățenii europeni ar atinge acest obiectiv. Din păcate, 
Comisia și-a manifestat doar reticența și opoziția față de reglementarea administrației UE. Nu înțelegem această abordare. 
Care este viziunea dvs.? Ce dovezi ar fi necesare pentru a convinge Comisia că este momentul să elaboreze regulamentul 
menționat mai sus? Veți coopera cu Parlamentul în acest sens? 
 
Pentru cetățenii din afară, administrația UE pare un turn de fildeș. Pentru a crea legături și a apropia administrația UE de 
cetățeni, ați avea în vedere crearea de platforme, programe de schimb, sesiuni de informare în statele membre? 
 
Statutul funcționarilor prevede deja un cadru amplu de norme, principii și practici care vizează stabilirea unei interacțiuni deschise, 
eficiente și independente cu cetățenii UE. Aceste aspecte au fost consolidate în continuare cu ocazia reformelor Statutului din 2004 și 2013. 
Dat fiind că Statutul funcționarilor este aplicat împreună cu alte seturi de norme orizontale, precum Codul bunei conduite administrative, 
Regulamentul privind protecția datelor, Regulamentul privind accesul public la documente, pentru a da doar câteva exemple, gradul de 
transparență atins în prezent este foarte ridicat.  

În ceea ce privește inițiativele sectoriale în domeniul de aplicare al articolului 298 din TFUE, trebuie menționat registrul public al tuturor 
normelor de aplicare privind personalul instituțiilor. Registrul a fost prevăzut cu ocazia reformei din 2013 a Statutului funcționarilor, în 
vederea consolidării cunoștințelor și a transparenței privind funcționarea internă a instituțiilor, creând astfel încredere în administrație. 
După ce a fost introdus fără întârziere, registrul public se află acum la dispoziția cetățenilor, oferind astfel un grad mai mare de transparență 
în ceea ce privește normele aplicabile personalului UE. 

Comisia își exprimă angajamentul de a garanta faptul că cetățenii, întreprinderile și părțile interesate pot interacționa cu o administrație 
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deschisă, independentă și eficientă. În acest scop, Comisia, la fel ca și celelalte instituții și organisme europene, are la dispoziție un set de 
norme orizontale consacrate care reglementează conduita administrativă în cadrul său.  

În ceea ce privește codificarea dreptului administrativ al UE, Comisia își menține, în această etapă, îndoiala că beneficiile utilizării unui 
singur instrument legislativ orizontal care să codifice dreptul administrativ ar fi mai mari decât costurile. Punerea în aplicare a propunerii 
Parlamentului European nu ar însemna doar elaborarea unei noi legislații; aceasta ar necesita, de asemenea, revizuirea unui volum 
considerabil de acte juridice existente ale UE. Chiar dacă este efectuată cu atenție și cu un simț al proporției, codificarea ar putea conduce 
la probleme de delimitare între normele generale și cele specifice – ceea ce nu ar conduce la o legislație mai clară sau la o soluționare mai 
ușoară a litigiilor pentru cetățenii și întreprinderile afectate. 

De asemenea, aceasta ar elimina flexibilitatea necesară pentru a se adapta la nevoile specifice. Aceste provocări și dificultăți sunt 
confirmate, de asemenea, de propunerea de regulament a Parlamentului European. Deocamdată, în textul propunerii nu se precizează care 
sunt lacunele și inconsecvențele din legislația actuală și, prin urmare, nici care este justificarea pentru prezentarea unor soluții legislative 
orizontale ca un răspuns proporțional pentru abordarea acestora. De asemenea, în text nu se evaluează încă impactul concret al dispozițiilor 
pe care acesta le conține. În loc să se angajeze într-un exercițiu de codificare extrem de complex, a cărui valoare adăugată este nesigură, 
Comisia intenționează să abordeze în continuare problemele concrete acolo unde apar, să analizeze cauzele profunde și să ia ulterior 
măsurile necesare.  

 
4.  

 
În conformitate cu articolul 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană, „[î]n vederea asigurării coerenței și a transparenței 
acțiunilor Uniunii, Comisia Europeană procedează la ample consultări ale părților interesate”. De asemenea, instituțiile 
Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă. Ce măsuri 
intenționați să luați pentru a echilibra mai bine contribuțiile primite de la părțile interesate din rândul întreprinderilor cu 
cele din partea societății civile și cu contribuțiile individuale? Ce intenționați să faceți pentru a îmbunătăți publicarea 
reuniunilor și întâlnirilor cu grupurile de interese? 
 
După cum se indică în Agenda pentru o mai bună reglementare4, Comisia dorește să asculte cu atenție cetățenii și părțile interesate și, prin 
urmare, se angajează să poarte consultări de o înaltă calitate și transparente, în care sunt implicate toate părțile interesate și care se axează 
pe obținerea elementele concrete necesare pentru adoptarea unor decizii judicioase. Cei afectați de legislație înțeleg cel mai bine impactul 

                                                 
4 COM(2015)215 final - https://ec.europa.eu/priorities/democratic-change/better-regulation_en 
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pe care îl va avea aceasta și pot oferi elementele necesare pentru a o îmbunătăți. Pentru a asigura transparența, toate contribuțiile la 
consultările publice și rapoartele privind acțiunile ulterioare sunt publicate pe site-ul de internet al Comisiei care se ocupă de tematica 
abordată de politica în cauză.  

Atunci când analizează contribuțiile și raportarea cu privire la rezultatele consultărilor, Comisia examinează cu atenție diferitele grupuri de 
părți interesate care au participat, interesele pe care acestea le reprezintă și punctele de vedere exprimate. Cu toate acestea, dat fiind că 
respondenții la consultările publice se selectează singuri, aceștia nu constituie un eșantion reprezentativ pentru cetățenii UE și pentru părțile 
interesate. Prin urmare, consultările publice nu au scopul de a oferi o imagine reprezentativă a punctelor de vedere ale cetățenilor și părților 
interesate din UE, nu constituie un „vot” sau un sondaj, ci își propun mai degrabă să culeagă diferitele puncte de vedere ale cetățenilor și 
ale diverselor părți interesate cu privire la inițiativa în cauză a Comisiei. Tot în acest mod Comisia raportează cu privire la contribuțiile la 
consultări. 

 
 
5. 

 
În calitate de comisar pentru buget și resurse umane veți avea responsabilitatea de a coopera îndeaproape cu comisarul 
pentru economie digitală și societate digitală pentru a transforma Comisia Europeană într-o instituție mai deschisă și mai 
eficace printr-o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale. Cum vă veți asigura că resursele Comisiei sunt folosite pentru a 
realiza prioritățile, inclusiv programul ISA2 și propria strategie a Comisiei referitoare la software-urile cu sursă deschisă? 
 
Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) fac parte din principalele domenii vizate de Comunicarea din 2016 privind sinergiile și 
sporirea eficienței în cadrul Comisiei5. Această comunicare este menită să producă rezultate eficiente în punerea în aplicare a politicilor UE 
și identifică o serie de acțiuni în domeniul TIC care se înscriu în cadrul următoarelor dimensiuni:  
 
 Agenda privind transformarea digitală este alcătuită din trei piloni: 

 
1) automatizarea proceselor operaționale esențiale în cadrul DG-urilor și al serviciilor. Printre măsurile la care lucrăm deja se 

numără următoarele: 
 

• crearea unui spațiu unic pentru schimburi de date electronice (SEDIA)6, care va permite utilizarea unui canal standardizat și 

                                                 
5 SEC(2016)170 din 4.4.2016 

6 Astfel cum se prevede la articolul 95 din Regulamentul financiar. 
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unificat pentru prezentarea, stocarea și prelucrarea datelor furnizate în cadrul procedurilor de atribuire a granturilor sau al 
procedurilor de achiziții publice; 

• conceperea unei soluții instituționale de achiziții publice electronice care va deveni obligatorie pentru toate DG-urile și serviciile 
și va alinia procese disparate de achiziții publice; 
 

• extinderea noii soluții de gestionare electronică a granturilor la toate DG-urile în cauză care gestionează granturi directe și, dacă 
este cazul, la granturile indirecte. 
 

Pe lângă sporirea eficienței care se preconizează că va fi obținută prin armonizarea proceselor, toate aceste acțiuni vor facilita relațiile cu 
întreprinderile, IMM-urile, organizațiile și, în general, cu interlocutorii cu care Comisia este zilnic în contact în cadrul activității sale de 
punere în aplicare a politicilor și de execuție a bugetului UE. 
 

2) volumele mari de date și soluțiile pentru analiza datelor, domenii în care Comisia continuă să exercite un rol de pilotaj în 
vederea creării unei infrastructuri de analiză proprii; 
 

3) componentele de arhitectură, domeniu în care Comisia intenționează să identifice și să implementeze un set de componente 
reutilizabile, ceea ce va sprijini introducerea de noi sisteme și procese în toate serviciile Comisiei. Această inițiativă include 
aplicarea unei soluții de semnătură electronică în procesele administrative (interinstituționale) relevante sau generalizarea 
sistemului EU Login (identificarea electronică securizată care permite accesul la sistemele UE și care numără deja peste 2 de 
milioane de utilizatori). 
 

 Locul de muncă digital prevăzut de viitoarea inițiativă privind sinergiile și sporirea eficienței în domeniul TIC (SER TIC) urmărește în 
primul rând să ofere personalului instrumentele, platformele și serviciile informatice corespunzătoare, care să le permită utilizatorilor să 
lucreze și să colaboreze oriunde și oricând, beneficiind de o securitate adaptată, și care să optimizeze productivitatea și experiența lor de 
lucru.  
 

 Axa principală a procesului de consolidare și standardizare din domeniul SER TIC cuprinde: 
 

1) consolidarea centrelor de date locale în două centre de date (în scopul asigurării continuității activității) în Luxemburg. Recent, 
am inaugurat personal unul dintre aceste centre de date, care permite transferul datelor și sistemelor din centrele locale de date 
ale DG-urilor, care erau dispersate;. 
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2) gestionarea centralizată a echipamentelor informatice de către DG DIGIT, care cuprinde centralizarea și standardizarea 

echipamentelor informatice ale utilizatorilor finali și servicii de asistență conexe. 
 

 În ultimul rând, securitatea TIC este, de asemenea, o prioritate pe ordinea de zi, prin măsurile următoare: 
 

• punerea în aplicare consecventă în întreaga Comisie a proceselor-cheie de securitate informatică;  

• îmbunătățirea infrastructurii globale de securitate informatică (securizarea rețelelor și a punctelor finale); 

• asigurarea unei guvernanțe eficiente în materie de securitate informatică și comunicarea de informații actualizate cadrelor 
superioare de conducere, specialiștilor IT și utilizatorilor finali cu privire la situația globală în materie de securitate informatică 
(riscuri și amenințări); 

• creșterea eficacității funcțiilor de securitate informatică, care se preconizează a fi obținută prin centralizarea parțială a rolului de 
responsabil local pentru securitatea informațiilor (LISO), care este descentralizat în prezent la nivelul diverselor direcții 
generale. 

 
În 2015, Comisia și-a revizuit Strategia privind software-urile cu sursă deschisă (OSS - Open Source Software). Aceasta constituie o parte 
integrantă a mediului TIC din cadrul Comisiei, atât pe plan intern, cât și în instrumentele aflate la dispoziția publicului în general. Utilizăm 
OSS în cadrul tuturor proceselor noastre, de la centrul de date principal până la browserele de pe calculatoarele noastre și siturile și 
instrumentele de colaborare destinate cetățenilor UE. Împreună cu comisarul pentru agenda digitală, vom continua să depunem eforturi 
pentru utilizarea acestora în cadrul proceselor administrative și politice puse în aplicare de către serviciile Comisiei. 
 
O condiție necesară pentru succesul inițiativelor de mai sus este alocarea de resurse suficiente. În acest sens, o importanță esențială o vor 
avea rolul programului ISA2și sinergiile cu programele operaționale folosite pentru procesele de atribuire a granturilor mari și de achiziții 
publice. Acest lucru se va întâmpla în special în cazul inițiativelor legate de armonizarea proceselor de activitate care vor îmbunătăți 
semnificativ accesul și participarea părților interesate la punerea în aplicare a politicilor UE și la execuția bugetului. Orientările, soluțiile și 
instrumentele furnizate de programul ISA2 pentru a sprijini administrațiile publice europene în eforturile lor de modernizare îi vor fi de 
ajutor și Comisiei, în această privință.  
 
Având în vedere mandatul meu anterior, am convingerea că sunt perfect în măsură să înțeleg importanța programului ISA2 și contribuția sa 
la interoperabilitatea și modernizarea sectorului public în Europa, sunt pe deplin conștient de rolul ISA2 în evitarea multiplicării eforturilor 
între administrații și voi continua, în cadrul noului meu mandat, să urmăresc progresele înregistrate în acest domeniu pentru a mă asigura că 
se alocă resursele necesare și că orientările și soluțiile ISA2 vor fi de folos Comisiei, evitând duplicarea resurselor. Parlamentul European 
va fi în măsură să urmărească evoluția punerii în aplicare a acestui program, în special prin raportul anual care trebuie prezentat în 
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conformitate cu decizia privind ISA2 (articolul 13). 
 
O serie de inițiative ale Parlamentului European, desfășurate prin intermediul unor proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare în materie bugetară, 
va fi deosebit de utilă pentru punerea în aplicare a unora dintre acțiunile prevăzute de Comisie și detaliate mai sus. Mai ales noile acțiuni 
pregătitoare (care continuă proiecte-pilot conexe) privind „Gestionarea și calitatea codurilor informatice – Auditarea programelor 
informatice gratuite și cu sursă deschisă” și „Comunicațiile electronice criptate ale instituțiilor UE” vor facilita punerea în aplicare a 
soluțiilor pe bază de sursă deschisă, asigurând totodată nivelul necesar de securitate și protecție pentru instituțiile UE și pentru utilizatori în 
general. În plus, noile proiecte-pilot intitulate „Noi tehnologii și instrumente TIC pentru punerea în aplicare și simplificarea inițiativelor 
cetățenești europene (ICE)” și „Introducerea identificărilor electronice online și a semnăturilor digitale prin punerea în aplicare a 
Regulamentul eIDAS de către Parlamentul European și Comisie” vor asigura o finanțare extrem de binevenită pentru activitatea Comisiei 
în acest domeniu. 
 
 

 
6.  

 
Cum vedeți reglementările actuale privind tratarea egală a membrilor personalului, indiferent de orientarea sexuală, și ce 
contribuții veți aduce pentru a asigura un tratament egal pentru membrii personalului Comisiei, în special pentru cei din 
comunitatea LGBTI?  
 
În ceea ce privește membrii personalului care fac parte din comunitatea LGBTI, Comisia respectă cu strictețe o politică de nediscriminare. 
Normele și practicile interne ale Comisiei în domeniul resurselor umane au fost concepute și vor fi puse în aplicare astfel încât să respecte 
principiul nediscriminării. Personal, de-a lungul întregii mele cariere politice, am sprijinit întotdeauna politicile și legislația care 
favorizează persoanele LGBTI.  

În temeiul Statutului funcționarilor, parteneriatele înregistrate, recunoscute de către autoritățile competente ale unui stat membru, pot fi 
recunoscute și de către Comisie, pentru a le permite angajaților în cauză să beneficieze fie parțial (prin echivalarea parțială a calității de 
partener cu cea de soț), fie în totalitate (prin echivalarea deplină a calității de partener cu cea de soț) de drepturile prevăzute de Statutul 
funcționarilor pentru funcționarii și agenții căsătoriți. Echivalarea deplină este acordată în special partenerilor homosexuali înregistrați care 
nu au acces la căsătoria civilă într-un stat membru, evaluarea bazându-se pe legislația aplicabilă cuplului în conformitate cu cetățenia 
partenerilor sau cu locul lor de reședință. 

Membrii personalului care se confruntă cu acte de hărțuire sau cu un comportament inadecvat, inclusiv în cazul în care actele respective 
vizează aspecte legate de orientarea sexuală, au posibilitatea de a solicita ajutor prin intermediul unei proceduri informale, în cadrul căreia o 
rețea de consilieri confidențiali special instruiți intervine pentru a soluționa conflictul și a acorda sprijin victimelor, sau prin intermediul 
unei proceduri formale, care prevede desfășurarea unei investigații și posibilitatea aplicării de măsuri disciplinare. 
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Fără a neglija egalitatea de șanse, sunt ferm convins că ar trebui să adoptăm o abordare bazată pe un concept mai matur de dezvoltare 
organizațională, și anume incluziunea și diversitatea. Un mediu de lucru favorabil incluziunii este unul în care nimeni nu simte nevoia de a 
ascunde vreun element al identității sale, inclusiv legat de orientarea sexuală, de teama discriminării. Cultura de lucru bazată pe valorile 
diversității și incluziunii poate fi consolidată în continuare, de exemplu prin intermediul unor evenimente de sensibilizare sau de formare cu 
privire la aspecte legate de diversitate, inclusiv aspecte legate de comunitatea LGBTI. 

Sunt pe deplin conștient de faptul că membrii personalului care fac parte din comunitatea LGBTI pot avea motive de îngrijorare specifice și 
întâmpină dificultăți de ordin practic. Mă angajez pe deplin să ascult ce au de spus. În acest sens, știu că mă pot bizui pe asociații fără scop 
lucrativ, cum ar fi „EGALITE – Egalitate pentru persoanele gay și lesbiene din instituțiile europene”, care îmi vor transmite preocupările 
comunității LGBTI.  
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