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Raport A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 - toate secțiunile 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Propunere de rezoluție [articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură] de 

înlocuire a propunerii de rezoluție fără caracter legislativ A8-0298/2015 

Rezoluție a Parlamentului European referitoare la poziția Consiliului privind proiectul 

de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 (11706/2015 – C8-

0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei 

Atomice, 

– având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind 

sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene
1
, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 

general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului
2
, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020
3
 

(„Regulamentul privind CFM”), 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară
4
 (AII), 

                                                 
1
  JO L 163, 23.6.2007, p. 17. 

2
  JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 

3
  JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 

4
  JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 



 

AM\1076588RO.doc  PE570.904v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

– având în vedere Rezoluția sa din 29 aprilie 2015 referitoare la estimarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2016
1
, 

– având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 

2016, adoptat de Comisie la 24 iunie 2015 (COM(2015)0300), 

– având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru 

exercițiul financiar 2016 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2015 și transmisă 

Parlamentului European la 17 septembrie 2015 (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și 

Consiliu din 23 septembrie 2015 privind gestionarea crizei refugiaților: măsuri 

operaționale, bugetare și juridice imediate în cadrul Agendei europene privind migrația 

(COM(2015)0490), 

– având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate 

(A8-0000/2015), 

Secțiunea III 

Descriere generală 

 

1. salută Proiectul de buget al Comisiei pentru 2016 drept un pas în direcția corectă; constată 

totodată că există suficiente posibilități de economii eficiente și salută modificările 

propuse de Consiliu și accentul pus pe responsabilitate fiscală; 

2. constată că bugetul pe 2016 în lectura Parlamentului reflectă într-o măsură prioritățile 

politice adoptate de în rezoluțiile din 11 martie 2015 referitoare la orientările generale
2
 și 

cea din 8 iulie 2015 referitoare la mandatul pentru trilog
3
; regretă însă decizia 

Parlamentului de a încerca depășirea plafoanelor cadrului financiar multianual 2014-2020 

convenit de Comisie, Consiliu și Parlament; consideră că aceasta este o poziție 

iresponsabilă, dată fiind poziția fiscală a anumitor state membre; 

3. subliniază că trebuie respectate plafoanele convenite în cadrul financiar multianual 2014-

2020, mai ales în contextul viitoarei revizuiri a priorităților CFM; regretă decizia 

Parlamentului de a epuiza marjele prevăzute la rubricile 1a, 1b și 3, cu foarte puțin loc 

rămas pentru manevră la rubrica 4 din bugetul 2016; consideră că concluzia logică a 

depășirii acestor plafoane nu este că acestea din urmă ar fi inadecvate, ci că Parlamentul ar 

trebui să adopte o abordare mai realistă și mai responsabilă cu privire la cheltuieli, în 

calitatea sa autoritate bugetară; 

4. sugerează că prioritatea unei creșteri a bugetului ar trebui să fie problema migrației și a 

crizei refugiaților; înțelege că această criză nu poate fi rezolvată doar cu ajutorul 

                                                 
1
  Texte adoptate, P8_TA(2015)0172. 

2
  Texte adoptate, P8_TA(2015)0060. 

3
  Texte adoptate, P8_TA(2015)0263. 
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resurselor financiar; regretă, totodată, incapacitatea Parlamentului de a ordona prioritățile, 

de a reduce cheltuielile inutile și de a concentra fondurile spre măsuri de ușurare a crizei 

actuale, îndeosebi pentru liniile bugetare ușor de identificat, cu rate scăzute de absorbție și 

niveluri scăzute de execuție; consideră că poziția Parlamentului pune sub semnul 

întrebării răspunsul Europei la actuala criză; 

5. ia act de publicarea scrisorii rectificative nr. 2/2016 a Comisiei la 14 octombrie 2015; 

salută creșterea cheltuielilor pentru ușurarea situației dificile din sectorul agricol; solicită 

însă Comisiei să reexamineze rubricile 3 și 4 pentru a identifica economii care să 

contribuie măcar parțial la finanțarea de măsuri paleative la criza refugiaților și a 

migranților; 

6. își reafirmă convingerea că bugetul Uniunii nu ar trebui să treacă cu vederea 

angajamentele politice deja existente între cele trei instituții, mai ales cu privire la Fondul 

european pentru investiții strategice (FEIS) și la Inițiativa privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor; consideră că încălcarea acestor angajamente nu subminează 

doar credibilitatea pe termen lung a Parlamentului, ci și capacitatea de a realiza prioritățile 

urgente pe termen scurt din bugetul 2016; 

7. subliniază că este important să se respecte pe deplin Declarația comună privind un plan de 

plăți 2015-2016, asupra căreia au convenit Parlamentul, Consiliul și Comisia
1
 în urma 

angajamentului comun de a reduce volumul cererilor de plată restante aferente 

programelor de coeziune din perioada 2007-2013 la aproximativ 2 miliarde EUR până la 

sfârșitul lui 2016 și de a evita pe viitor o acumulare nesustenabilă de plăți restante; 

8. sprijină recurgerea la instrumente speciale ca măsuri extraordinare pentru circumstanțe 

relevante și consideră astfel de instrumente drept ilustrative pentru caracterul suficient de 

flexibil al CFM; consideră că actuala criză a refugiaților și a migranților justifică 

recurgerea la instrumente speciale; regretă însă că nu au putut fi atrase fonduri 

suplimentare necesare pentru o reacție UE corespunzătoare la criză de la actualele linii 

bugetare, mai ales de la acele linii fără o valoare adăugată europeană clară; își exprimă 

îngrijorarea că poziția Parlamentului va induce la utilizarea repetată a instrumentelor 

speciale pentru mai multe rubrici, subminând capacitatea de reacție la evenimente 

neprevăzute în 2016; 

Subrubrica 1a – Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă 

9. își reafirmă sprijinul pentru un buget modernizat, ce acordă prioritate locurilor de muncă, 

întreprinderilor și spiritului antreprenorial, mai ales acele linii bugetare cu potențial ridicat 

pentru crearea de locuri de muncă și de creștere; recunoaște efectul negativ pe care poziția 

Comisiei și a Consiliului l-ar putea avea asupra unor linii bugetare, pe termen scurt; își 

exprimă însă dezideratul de a constata un accent continuu pe crearea de locuri de muncă, 

promovarea creșterii și cercetare și dezvoltare în viitoarele bugete ale UE; 

10. salută recentul acord privind FEIS; regretă reducerile sugerate de Consiliu la bugetul deja 

convenit pentru Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei; regretă 

inclusiv decizia iresponsabilă din punct de vedere fiscal a Parlamentului de suplimentare a 

                                                 
1
  Texte adoptate, P7_TA(2015)0263, anexa II. 
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bugetului UE peste acordul privind CFM, în sprijinul suplimentării fondurilor pentru 

liniile bugetare pentru Orizont 2020 și Mecanismul pentru interconectarea Europei la 

nivelurile anterioare FEIS, subminând astfel complet acordul anterior privind CFM dintre 

cele trei instituții; solicită tuturor părților să înceteze disensiunile politice și să onoreze 

acordurile FEIS și CFM pe care le-au semnat anterior; 

Subrubrica 1b — Coeziune economică, socială și teritorială 

11. înțelege că, în mod ideal, nu ar trebui operate reduceri sub nivelurile din propunerea 

Comisiei; subliniază, totodată, importanța responsabilității fiscale; salută, prin urmare, 

modificările propuse de Consiliu pentru menținerea finanțării destinate celor mai puțin 

dezvoltate regiuni și pentru reducerea finanțării celor mai dezvoltate, ca exemplu de 

solidaritate europeană;  

12. înțelege că șomajul în rândul tinerilor este o problemă deosebită în mai multe state 

membre; regretă însă decizia Parlamentului de majorare a finanțării pentru Inițiativa 

privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor peste plafonul din CFM, din cauza 

alocării anticipate semnificative a fondurilor în exercițiile precedente, a prefinanțării 

majore și a justificării oferite de Comisie că nu există o necesitate presantă pentru 

creșterea angajamentelor în bugetul 2016; reamintește că crearea de locuri de muncă este 

îndeosebi responsabilitatea statelor membre și solicită statelor membre să facă tot 

posibilul pentru a asigura niveluri ridicate ale ocupării forței de muncă și pentru a 

soluționa problemele specifice cu care se confruntă tineretul; 

Rubrica 2 — Creștere economică durabilă: resurse naturale 

13. salută propunerea de buget a Comisiei; este însă de acord cu sugestia Consiliului, conform 

căreia există numeroase domenii în care pot fi identificate ineficiențe, cum ar fi 

modificările propuse prin proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015; aprobă, prin urmare, 

reducerile moderate propuse de Consiliu la angajamentele și plățile de la rubrica 2; 

14. se declară în favoarea cheltuielilor suplimentare menite să ușureze situația dificilă din 

sectorul agricol, confirmate prin scrisoarea rectificativă nr. 2/2016 a Comisiei, mai ales în 

sectorul lactatelor, și aprobă poziția Parlamentului în acest sens; salută faptul că acest 

pachet include o gamă de măsuri menite să abordeze efectele pe termen lung asupra 

fermierilor europeni ale embargoului aplicat Rusiei; 

 

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie 

15. salută creșterea cheltuielilor care vizează migrația și refugiații propusă în proiectul de 

buget al Comisiei pentru 2016 și în scrisoarea rectificativă nr. 2/2016; cu toate acestea, se 

întreabă dacă Comisia a analizat suficient toate posibilitățile de realocare a creditelor în 

cadrul rubricii 3, dat fiind, mai ales, că Consiliul a putut realiza economii în cuantum de 

25 de milioane EUR în credite de angajament și de 35 de milioane EUR în credite de 

plată; critică mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru suma de 1,5 miliarde EUR 

ca urmare a faptului că Comisiei și Parlamentului le-a fost imposibil să realizeze 

economii; își reafirmă convingerea că la rubrica 3 există numeroase linii bugetare a căror 
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valoare adăugată europeană poate fi demonstrată doar în mică măsură și a căror finanțare 

prevăzută în prezent ar putea fi redirecționată pentru a face față crizei migrației și a 

refugiaților;  

16. crede că este nevoie să se facă o distincție clară între politica în domeniul azilului și cea în 

domeniul migrației; consideră că, pentru a preveni alte pierderi de vieți omenești în 

încercarea de a solicita azil în UE, este necesar să se găsească soluții pe termen lung care 

să fie practice, sustenabile și raționale, precum și să se asigure o reală securitate internă și 

a frontierelor;  

Rubrica 4 — Europa globală 

17. ia act de creșterile considerabile ale cheltuielilor din proiectul de buget al Comisiei pentru 

2016 comparativ cu bugetul 2015; este de acord cu Consiliul cu privire la faptul că aceste 

creșteri ale cheltuielilor nu lasă o marjă suficientă sub plafoane; aprobă poziția 

Consiliului, care prevede totuși o creștere substanțială a cheltuielilor, creștere care 

urmează să fie direcționată către țările subdezvoltate pentru a contribui la atenuarea 

problemelor din vecinătatea Europei; regretă că, potrivit poziției Parlamentului, la rubrica 

4 ar rămâne doar o marjă de 50°000 EUR, care ar fi complet necorespunzătoare pentru a 

face față unor împrejurări neprevăzute în 2016; evidențiază drept exemplu de circumstanță 

neprevăzută planul de acțiune comun UE-Turcia adoptat de Consiliu la 15 octombrie 

2015
1
, pe care UE nu ar putea să îl finanțeze în cazul în care poziția Parlamentului ar fi 

acceptată; 

18. salută, cu toate acestea, măsurile anunțate în comunicarea Comisiei din 23 septembrie 

2015 și confirmate în scrisoarea rectificativă nr. 2/2016; dorește să afle dacă Comisia a 

examinat economiile realizate de Consiliu la rubrica 4; reafirmă faptul că proiectul de 

buget rectificativ nr. 7/2015 a demonstrat că este posibil să se realizeze o redistribuire 

semnificativă către domeniile prioritare; subliniază că doar prin recurgerea la resurse 

financiare nu se va putea soluționa criza migranților și a refugiaților; consideră că, pentru 

a se asigura faptul că finanțarea suplimentară răspunde nevoilor prioritare, aceasta ar 

trebui să fie bine direcționată, transparentă și verificabilă; 

19. consideră că resursele financiare menite să soluționeze criza migrației și a refugiaților ar 

trebui să fie direcționate mai degrabă către sursa problemei, și nu către efectele acesteia; 

subliniază că este important ca refugiaților să li se acorde sprijin în apropierea țărilor lor 

de origine, cum ar fi, de exemplu, prin consolidarea agențiilor UE relevante și prin Fondul 

fiduciar regional al UE pentru Siria;  

Rubrica 5 — Administrație  

20. consideră că cheltuielile administrative ale Comisiei nu ar trebui să rămână neinfluențate 

de faptul că administrațiile naționale au realizat economii prin sporirea eficienței; având în 

vedere numeroasele crize cu care se confruntă UE, nu în ultimul rând impactul neîntrerupt 

al crizei economice globale, consideră că Comisia ar trebui să realizeze, în mod simbolic, 

economii semnificative prin sporirea eficienței pentru a-și demonstra solidaritatea cu 

administrațiile naționale, care se confruntă cu dificultăți;  

                                                 
1
  Concluziile Consiliului European din 15 octombrie 2015, EUCO 26/15.  
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Agenții 

21. sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; este de 

acord cu decizia Parlamentului de a majora finanțarea pentru agențiile axate pe migrație, 

și anume Biroul European de Sprijin pentru Azil, Frontex, Europol, Eurojust, eu.LISA, 

CEPOL și Agenția pentru Drepturi Fundamentale; regretă încercările Parlamentului de a 

majora cheltuielile altor agenții care, în mod evident, nu sunt prioritare; 

Plăți 

22. reamintește angajamentele anterioare asumate de Parlament, Consiliu și Comisie de a 

evita facturile neplătite; regretă, prin urmare, decizia Parlamentului de a majora foarte 

mult niște angajamente pe care Comisia le va transpune cu dificultate în plăți; în plus, 

regretă decizia Consiliului de a reduce în mod constant cheltuielile mai mult decât 

angajamentele; invită ambele instituții să acționeze în mod responsabil; 

Alte secțiuni 

Secțiunea I – Parlamentul European 

23. subliniază că se pot realiza, fără îndoială, economii ale cheltuielilor bugetare ale 

Parlamentului, nu în ultimul rând în ceea ce privește situația bizară de a desfășura sesiuni 

plenare atât la Bruxelles, cât și la Strasbourg; îndeamnă Parlamentul European și Consiliul 

să elaboreze o foaie de parcurs către un sediu unic, așa cum a solicitat marea majoritate a 

Parlamentului în raportul Fox-Häfner adoptat la 20 noiembrie 2013
1
; consideră că 

deplasările între Bruxelles și Strasbourg sunt în contradicție cu toate eforturile pe care 

Parlamentul le depune pentru a fi considerat responsabil din punct de vedere financiar și 

subminează substanțial imaginea Parlamentului în ochii opiniei publice;  

24. consideră că Parlamentul poate realiza alte economii bugetare considerabile prin 

reducerea numărului de funcționari, reducând astfel și cerințele referitoare la birouri și 

clădiri, prin anularea unor proiecte cum ar fi Casa Istoriei Europene și prin încetarea 

propriei promovări politice exagerate pe care o practică; 

25. consideră că pot fi realizate economii bugetare suplimentare prin restructurarea 

delegațiilor interparlamentare, a delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și a 

delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare 

multilaterale, cu scopul de a reduce numărul de delegați trimiși în străinătate și costurile 

generale pe care acest lucru le implică; 

26. consideră se pot realiza economii suplimentare în cadrul bugetului Parlamentului prin 

reducerea contribuțiilor pentru constituirea partidelor și fundațiilor politice, precum și 

pentru cheltuielile legate de asistența parlamentară; ia act de faptul că Secretarul General a 

prezentat Biroului o propunere care vizează atingerea unui nou echilibru între asistenții 

parlamentari acreditați și asistenții locali; se așteaptă ca decizia finală să intre în vigoare 

cel târziu în iulie 2016 și să respecte durata contractelor existente; 

                                                 
1
  Texte adoptate, P7_TA(2013)0498. 
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27. regretă poziția Parlamentului cu privire la obiectivul de reducere cu 5% a personalului, 

care contravine spiritului și principiului acordului interinstituțional din 2 decembrie 2013 

încheiat cu Comisia și cu Consiliul
1
; ia act de recomandările Comisiei pentru control 

bugetar în ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru exercițiul 2013
2
; consideră că ar 

putea fi realizată o reducere cu 10% a bugetului Parlamentului fără a afecta în vreun fel 

responsabilitățile de bază ale deputaților europeni; își exprimă din nou îngrijorarea cu 

privire la numărul mare de membri ai personalului care își desfășoară activitatea în cadrul 

Cabinetului Președintelui Parlamentului European, și anume 35 de membri ai 

personalului, inclusiv doi șoferi și un aprod personal; este de acord cu privire la faptul că 

acest lucru este foarte discutabil și oferă un exemplu negativ de reducere a costurilor și de 

responsabilitate financiară în cadrul Parlamentului; 

28. ia act de faptul că Parlamentul se opune măririi Curții de Justiție; recomandă ca, în cazul 

în care se urmărește realizarea unei reforme, aceasta ar trebui să fie neutră din punctul de 

vedere al bugetului; 

29. solicită realizarea unei analize complete cost-beneficiu a Comitetului Economic și Social 

European și a Comitetului Regiunilor pentru a evalua valoarea adăugată europeană a 

acestora; 

o 

o o 

30. este în continuare convins că bugetul european ar trebui să ofere valoare adăugată, și nu 

să aducă atingere drepturilor și responsabilităților guvernelor statelor membre; solicită 

tuturor părților să elaboreze un buget responsabil, cu un accent deosebit pe atenuarea 

crizei migrației și a refugiaților; 

31. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 

și celorlalte instituții și organe interesate, precum și parlamentelor naționale. 

Or. en 

 

 

 

 

                                                 
1
  JO C 373, 20.12.13, p. 5.  

2
  Texte adoptate, P7_TA(2015)0121. 


