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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2018  

(11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(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 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind 

sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene1, 

– 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 

Consiliului2, 

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

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20203 

(„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 financiară4 (AII din 2 decembrie 2013), 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 martie 2017 referitoare la orientările generale pentru 

pregătirea bugetului5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 aprilie 2017 referitoare la estimarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 20186, 

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

2018, adoptat de Comisie la 29 iunie 2017 (COM(2017)0400), 

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

exercițiul financiar 2018 adoptată de Consiliu la 4 septembrie 2017 și transmisă 

Parlamentului European la 13 septembrie 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017), 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2017 referitoare la mandatul pentru trilogul 

privind proiectul de buget 20181, 

                                                           
1 JO L 168, 7.6.2014, p. 105. 
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. 
5 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2017)0085. 
6 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2017)0114. 
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– având în vedere articolul 88 din Regulamentul său de procedură, 

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

(A8-0299/2017), 

Secțiunea III 

Prezentare generală 

1. subliniază că bugetul pe 2018 în lectura Parlamentului reflectă pe deplin prioritățile 

politice adoptate de o majoritate covârșitoare în rezoluțiile sale sus-menționate, și anume 

în Rezoluția din 15 martie 2017 referitoare la orientările generale și în Rezoluția din 5 

iulie 2017 referitoare la mandatul pentru trilog; reamintește că creșterea economică 

durabilă, crearea de locuri de muncă, în special ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, securitatea și schimbările climatice se află în centrul acestor priorități; 

2. evidențiază faptul că Uniunea se confruntă în continuare cu numeroase provocări și își 

exprimă convingerea că, în paralel cu menținerea disciplinei bugetare, trebuie să fie 

mobilizate resursele financiare necesare de la bugetul Uniunii, pentru a răspunde 

priorităților politice și a-i permite Uniunii să ofere soluții concrete și să răspundă în mod 

eficace la aceste provocări; subliniază că cheltuielile Uniunii ar trebui să se bazeze pe 

principiul valorii adăugate europene și să respecte principiul subsidiarității; 

3. își reafirmă angajamentul față de finanțarea politicilor Uniunii care promovează ocuparea 

forței de muncă și creșterea economică în toate regiunile sale prin intermediul investițiilor 

în cercetare, educație, infrastructură, IMM-uri și ocuparea forței de muncă, în special în 

rândul tinerilor; consideră că, având în vedere reducerile propuse de Consiliu la 

subrubrica 1a, este dificil de înțeles cum ar putea Uniunea să realizeze progrese în aceste 

domenii; decide, în schimb, să consolideze și mai mult programele de cercetare și inovare 

care au o rată de execuție foarte ridicată și care, din cauza numărului prea mare de cereri 

de finanțare, se confruntă cu o rată de succes deosebit de scăzută a solicitărilor de 

finanțare; 

4. își menține angajamentul față de responsabilitățile pe care și le-a asumat în cursul 

negocierilor privind FEIS, și anume de a reduce la minimum impactul reducerilor legate 

de FEIS asupra programului Orizont 2020 și a Mecanismului pentru interconectarea 

Europei (MIE) în cadrul procedurii bugetare anuale; propune, prin urmare, să se 

compenseze aceste reduceri prin restabilirea profilului anual inițial al celor două 

programe, pentru a le permite să își îndeplinească integral obiectivele convenite în cursul 

procesului de adoptare a legislației relevante;  

5. își exprimă sprijinul politic pentru instituirea unui Corp european de solidaritate (CES) și 

salută propunerea legislativă prezentată în acest sens de către Comisie; consideră totuși 

că, în așteptarea unei decizii privind finanțarea CES și a adoptării regulamentului aferent 

prin intermediul procedurii legislative ordinare, în bugetul pe 2018 nu ar trebui înscrise 

dispoziții financiare în acest scop; insistă, prin urmare, asupra faptului că creditele și 

redistribuirile relevante introduse de Comisie în proiectul de buget 2018 (PB) ar trebui, 

pentru moment, anulate, deoarece decizia privind bugetul pe 2018 nu ar trebui să aducă 

                                                                                                                                                         
1 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2017)0302. 
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atingere sub nicio formă rezultatului negocierilor legislative; își menține în totalitate 

angajamentul asumat referitor la integrarea deciziei privind finanțarea CES în bugetul 

exercițiului următor, prin adoptarea neîntârziată a unui buget rectificativ, în cazul în care 

negocierile privind regulamentul relevant nu sunt încheiate până la sfârșitul procedurii 

bugetare 2018;  

6. este preocupat de faptul că șomajul în rândul tinerilor se menține la niveluri fără 

precedent și este convins că, pentru a nu pune în pericol viitorul unei întregi generații de 

tineri europeni, sunt necesare acțiuni suplimentare; decide, prin urmare, să consolideze 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) peste nivelul propus 

de Comisie pentru 2018; subliniază că o astfel de consolidare ar trebui considerată ca 

suplimentară față de nivelul total al creditelor alocate, care a fost aprobat din punct de 

vedere politic pentru YEI în contextul revizuirii la jumătatea perioadei a CFM, și nu ca o 

simplă alocare anticipată a creditelor în bugetul pe 2018;  

7. reamintește faptul că politica de coeziune joacă un rol primordial în realizarea 

convergenței economice și sociale în Uniune și, prin urmare, în asigurarea dezvoltării și a 

creșterii economice; subliniază că, în 2018, programele politicii de coeziune ar trebui să 

recupereze întârzierile și să atingă viteza de croazieră; subliniază angajamentul 

Parlamentului de a asigura credite adecvate pentru aceste programe, care reprezintă una 

dintre politicile fundamentale ale Uniunii; este totuși preocupat de întârzierile 

inacceptabile legate de implementarea programelor operaționale la nivel național; invită 

statele membre să asigure încheierea procesului de desemnare a autorităților de 

management, de audit și de certificare, precum și accelerarea implementării; solicită, de 

asemenea, Comisiei să simplifice și mai mult procedurile aferente;  

8. consideră că, deși în momentul de față pare să se fi depășit vârful crizei migrației și a 

refugiaților, Uniunea trebuie să fie pregătită să răspundă în cazul unor viitoare 

evenimente neprevăzute în acest context și să urmărească o abordare mai proactivă în 

domeniul migrației; îndeamnă, prin urmare, Comisia să verifice în permanență dacă 

nivelul alocărilor de la rubrica 3 este adecvat și să utilizeze pe deplin toate instrumentele 

disponibile în actualul CFM pentru a răspunde în timp util la orice eveniment neprevăzut 

care ar putea necesita o finanțare suplimentară; reamintește că, deși Uniunea a reușit să 

instituie anumite mecanisme pentru a face față acestei situații, până în prezent în 2017 

peste o sută de mii de refugiați și de migranți au mai sosit în Europa pe mare, potrivit 

UNHCR; decide, prin urmare, să consolideze într-un mod limitat, Fondul pentru azil, 

migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă, precum și agențiile cu 

responsabilități în materie de azil, cum ar fi Biroul European de Sprijin pentru Azil 

(EASO), care trebuie să dispună de resurse financiare și umane adecvate; constată, încă o 

dată, că plafonul de la rubrica 3 nu este nici pe departe suficient pentru a putea asigura 

fonduri adecvate pentru dimensiunea internă a crizei migrației și refugiaților sau alte 

programe prioritare, cum ar fi cele din domeniul culturii și al cetățeniei; 

9. subliniază faptul că fondurile disponibile în cadrul rubricii 3 au fost în mare parte 

mobilizate în ultimii ani pentru a răspunde crizei refugiaților și a migrației și că aceste 

acțiuni ar trebui să continue atât timp cât este necesar; observă, cu toate acestea, că 

finanțarea furnizată până în prezent este insuficientă; din acest motiv, decide să 

consolideze agențiile din domeniul justiției și al afacerilor interne care, din cauza creșterii 
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volumului de muncă și a numărului de sarcini suplimentare, s-au confruntat în ultimii ani 

cu lipsa personalului și a finanțării; 

10.  subliniază că, având în vedere recentele preocupări legate de securitate apărute pe întreg 

teritoriul Uniunii, finanțarea de la rubrica 3 ar trebui, de asemenea, să acorde atenție 

măsurilor care vor duce la creșterea nivelului de securitate a cetățenilor Uniunii; 

11. reiterează faptul că o parte esențială a soluției la criza migrației și a refugiaților, precum 

și la preocupările legate de securitate ale cetățenilor Uniunii rezidă în abordarea cauzelor 

profunde ale migrației și în alocarea unor mijloace financiare suficiente pentru 

instrumentele de acțiune externă ce vizează abordarea unor aspecte cum ar fi sărăcia, 

lipsa locurilor de muncă, educația și oportunitățile economice, instabilitatea, conflictele și 

schimbările climatice, care reprezintă una dintre cauzele subiacente ale fluxurilor 

migratorii crescânde; este de părere că Uniunea ar trebui să utilizeze optim mijloacele 

financiare de la rubrica 4, care s-au dovedit a fi insuficiente pentru a aborda și toate 

provocările externe, având în vedere faptul că resursele sunt în mod evident insuficiente 

și ar trebui majorate într-un mod mai organic; 

12. regretă că Parlamentul nu a fost informat în mod suficient, pe parcursul procesului de 

elaborare a poziției sale, cu privire la impactul bugetar al unei eventuale decizii politice 

de prelungire a Instrumentului pentru refugiații din Turcia (IRT); își reiterează poziția de 

principiu, conform căreia nu trebuie finanțate inițiative noi în detrimentul proiectelor 

externe existente ale UE; solicită, prin urmare, Comisiei ca, în cazul în care se decide 

prelungirea IRT, să propună finanțarea acestuia prin noi mijloace și să implice mai multe 

ONG-uri locale în punerea sa în aplicare; constată că plafonul de la rubrica 4 nu este nici 

pe departe suficient pentru a se putea asigura o reacție durabilă și eficace la provocările 

externe actuale, inclusiv la cele privind migrația și refugiații; 

13. reamintește că bugetul Uniunii trebuie să sprijine atingerea obiectivelor Acordului de la 

Paris și propriile obiective climatice pe termen lung ale Uniunii, atingând obiectivul de a 

aloca 20 % din buget acțiunilor pentru combaterea schimbărilor climatice în cadrul CFM 

2014-2020; regretă faptul că Comisia nu a prezentat propuneri concrete și realiste pentru 

a realiza aceste obiective; prin urmare, propune majorarea peste nivelul din PB a 

creditelor destinate acțiunilor legate de schimbările climatice; observă, cu toate acestea, 

că majorările respective nu sunt suficiente și solicită Comisiei să prezinte toate 

propunerile necesare pentru a atinge obiectivele în viitoarele proiecte de buget; constată, 

în acest context, că 8,2 % din totalul creditelor de angajament propuse în PB sunt legate 

de protecția biodiversității; subliniază că o creștere anuală de 0,1 % contrastează cu 

declinul îngrijorător și accelerat al speciilor și habitatelor; 

14. apreciază faptul că noua abordare privind „bugetul axat pe rezultate” a fost, pentru prima 

oară, integrată de către Comisie în procedura sa internă de întocmire a bugetului, pentru a 

putea reexamina cheltuielile pe baza experienței acumulate în trecut și a identifica 

posibilități de ajustare;  

15. reinstituie reducerile propuse de Consiliu în privința PB; pune la îndoială fiabilitatea 

raționamentului aflat la baza reducerilor propuse, de exemplu a reducerilor aplicate 

programului Orizont 2020 și Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), două 

programe afectate deja de redistribuirile către FEIS, precum și a reducerilor aplicate 

politicilor externe; contestă, în orice caz, intenția declarată a Consiliului de a viza linii 
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bugetare cu o rată de execuție sau capacitate de absorbție scăzută, întrucât această intenție 

nu se justifică în lumina cifrelor privind punerea efectivă în aplicare și ignoră diferitele 

moduri de punere în aplicare ale anumitor programe;   

16. concluzionează că, pentru a asigura finanțarea adecvată a tuturor nevoilor urgente și 

pentru a ține seama de marjele extrem de limitate ale CFM în 2018, toate mecanismele de 

flexibilitate disponibile în cadrul Regulamentului privind CFM vor trebui să fie 

mobilizate; se așteaptă ca Consiliul să împărtășească această abordare și să se ajungă ușor 

la un acord în faza de conciliere, ceea ce ar permite Uniunii să se ridice la nivelul 

așteptărilor și să facă față provocărilor viitoare; subliniază că abaterea în fiecare exercițiu 

bugetar de la programarea inițială realizată în contextul CFM actual pledează în favoarea 

unei ajustări ascendente a plafoanelor din CFM de după 2020; 

17. stabilește nivelul global al creditelor pentru 2018 la 162 597 930 901 EUR în credite de 

angajament și la 146 712 004 932 EUR în credite de plată;   

Subrubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă 

18. respinge reducerea nejustificată de 750 de milioane EUR impusă de Consiliu la 

subrubrica 1a, care reprezintă aproape două treimi din totalul reducerilor aplicate de 

Consiliu în ceea ce privește angajamentele în cadrul rubricilor CFM; remarcă faptul că 

astfel de reduceri contrazic prioritățile politice declarate ale Consiliului; 

19. insistă că, pentru o creștere economică sustenabilă și crearea de locuri de muncă în 

Uniune, este esențial să se promoveze investițiile în cercetare, inovare, educație, 

infrastructură și MIMM-uri; avertizează că aceste reduceri propuse de Consiliu ar pune în 

pericol programele cu o valoare adăugată europeană reală și un impact direct asupra 

creării de locuri de muncă și a creșterii, cum ar fi Orizont 2020 și MIE; subliniază, în 

special, faptul că asigurarea finanțării suficiente a programului Orizont 2020 este 

esențială pentru a permite dezvoltarea cercetării și a inovării, asumarea unui rol de lider 

în digitalizare și sprijinirea IMM-urilor în Europa; reamintește că acest program a 

demonstrat o puternică valoare adăugată europeană, în condițiile în care 83 % dintre 

proiectele finanțate prin programul Orizont 2020 nu ar fi continuat fără sprijinul acordat 

de Uniune; reiterează importanța pe care o are instrumentul de finanțare MIE pentru 

finalizarea rețelei TEN-T și pentru realizarea spațiului european unic al transporturilor; în 

consecință, decide să anuleze toate reducerile aplicate de Consiliu și, în plus, să 

restabilească profilul inițial al liniilor bugetare aferente programului Orizont 2020 și 

MIE, care au fost reduse pentru dotarea Fondului de garantare al FEIS; 

20. subliniază, în plus, necesitatea de a consolida atât componentele dedicate educației și 

formării, cât și componenta pentru tineret a programului Erasmus+, ca parte a investițiilor 

strategice în tineretul european; 

21. subliniază că asigurarea unui sprijin financiar suficient de solid pentru microîntreprinderi, 

antreprenori și IMM-uri ar trebui să fie prioritatea fundamentală a Uniunii, deoarece 

acestea reprezintă principala sursă de locuri de muncă în Europa; subliniază că asigurarea 

unui acces corespunzător la finanțare este esențială pentru a menține competitivitatea 

IMM-urilor și pentru a le ajuta să facă față provocărilor legate de accesul la piața internă, 

precum și la piața mondială; 
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22. decide, prin urmare, să consolideze peste limitele stabilite de PB și peste nivelurile de 

finanțare stabilite în profilurile programelor înainte de reducerile aplicate în favoarea 

FEIS și a CES acele programe care sunt esențiale pentru stimularea creșterii economice și 

a creării de locuri de muncă și care reflectă prioritățile convenite ale Uniunii, mai precis 

Erasmus+, Orizont 2020 (Marie Curie, Consiliul European pentru Cercetare, Instrumentul 

pentru IMM-uri), COSME și EaSI (Progress și Eures); solicită Comisiei să asigure o 

finanțare suficientă pentru liniile bugetare aferente WIFI4EU și să își respecte 

angajamentul privind investițiile între 2017 și 2020;  

23. salută includerea liniei bugetare „Evenimente anuale speciale” în bugetul 2018, care va 

permite dezvoltarea unui sentiment de apartenență la Europa în rândul cetățenilor; 

observă că evenimentele anuale speciale trebuie să aducă în mod clar o valoare adăugată 

cetățenilor europeni în toate statele membre;  

24. subliniază că este important să se stimuleze cooperarea în cercetarea din domeniul 

apărării în Europa pentru eliminarea deficitelor de capacități esențiale, într-un moment în 

care evoluțiile și incertitudinile internaționale impun tot mai mult Europei să își 

intensifice eforturile în domeniul apărării; consideră că cheltuielile suplimentare realizate 

la nivelul Uniunii în domeniul cercetării legate de apărare ar trebui să fie compensate prin 

economii realizate la nivel național; sprijină majorarea alocării pentru acțiunea 

pregătitoare privind cercetarea în domeniul apărării; solicită crearea unui program de 

cercetare în domeniul apărării cu un buget dedicat în următorul cadru financiar 

multianual, dar își reiterează poziția de lungă durată că noile inițiative trebuie finanțate 

prin credite noi și nu în detrimentul programelor existente ale Uniunii; subliniază, în plus, 

necesitatea de a îmbunătăți competitivitatea și inovarea în cadrul industriei europene de 

apărare; 

25. este de opinie că ar trebui să se aloce mai multe resurse în cadrul bugetului pe 2018 

pentru a efectua o analiză cuprinzătoare și obiectivă a riscurilor pe care le prezintă țările 

terțe din punctul de vedere al deficiențelor lor strategice în ceea ce privește combaterea 

spălării de bani și a finanțării terorismului, pe baza criteriilor definite la articolul 9 din 

Directiva (UE) 2015/8491, și pentru a întocmi o listă a jurisdicțiilor „cu risc ridicat”; 

26. prin urmare, decide să majoreze nivelul creditelor de angajament de la subrubrica 1a 

peste nivelul din PB cu 143,9 milioane EUR (fără a include creditele alocate pentru a 

compensa reducerile aplicate în vederea finanțării FEIS și a CES, proiectele-pilot și 

acțiunile pregătitoare), această sumă urmând să fie finanțată din marja disponibilă, 

precum și printr-o nouă mobilizare a marjei globale pentru angajamente; 

Subrubrica 1b – Coeziune economică, socială și teritorială 

27. dezaprobă reducerile propuse de Consiliu la subrubrica 1b, în valoare de 

240 de milioane EUR în credite de plată, care sunt aplicate inclusiv liniilor de sprijin, și 

decide să le anuleze, până la prezentarea previziunilor actualizate de către Comisie; 

                                                           
1 Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea 

utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 

2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 

5.6.2015, p. 73). 
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28. constată cu îngrijorare crescândă faptul că întârzierile inacceptabile în punerea în aplicare 

a fondurilor structurale și de investiții europene (fondurilor ESI) au subminat eficacitatea 

acestora, punând presiuni asupra autorităților de management și a beneficiarilor; 

evidențiază încă o dată riscurile pe care le implică întârzierile actuale în ceea ce privește 

acumularea de facturi neplătite în a doua jumătate a actualului CFM și la începutul 

următoarei perioade de programare financiară; își reiterează cu fermitate apelul său către 

statele membre, îndemnându-le să se consulte cu Comisia și să îi solicite acesteia să le 

ofere asistență în abordarea întârzierilor în desemnarea autorităților de management, de 

certificare și de audit; își exprimă, în plus, îngrijorarea cu privire la tendința de 

subevaluare și la lipsa de precizie a estimărilor statelor membre;  

29. reamintește că ratele șomajului în rândul tinerilor rămân inacceptabil de ridicate în 

Uniunea Europeană; subliniază că, pentru a soluționa această problemă, este important să 

se asigure o finanțare adecvată a sistemelor aferente Garanției pentru tineret prin 

intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) și al 

FSE; salută acordul cu privire la necesitatea de a furniza noi surse de finanțare pentru 

YEI și la includerea unor credite corespunzătoare în PB 2018; consideră, cu toate acestea, 

că, având în vedere provocările și riscurile pe care le presupune șomajul în rândul 

tinerilor, YEI ar trebui să beneficieze de o majorare a creditelor alocate și, prin urmare, 

hotărăște să majoreze nivelul creditelor de angajament alocate YEI până la 

600 de milioane EUR în 2018; în plus, consideră că acțiunile de formare profesională 

destinate tinerilor, în special uceniciile, ar trebui să fie eligibile pentru finanțare în cadrul 

politicii de coeziune; 

30. salută noul pachet financiar de 142,8 milioane EUR care a fost creat pentru a facilita 

punerea în aplicare a Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) în 

perioada 2017-2020; 

Rubrica 2 – Creștere economică durabilă: resurse naturale 

 

31. reamintește că propunerea Comisiei de majorare a creditelor pentru finanțarea nevoilor 

Fondului european de garantare agricolă (FEGA) este motivată, în mare măsură, de 

reducerea considerabilă a nivelului veniturilor alocate preconizate a fi disponibile în 

2018; ia act de reducerile în valoare de 275 de milioane EUR propuse de Consiliu, dar 

consideră că scrisoarea rectificativă a Comisiei ar trebui să reprezinte în continuare 

fundamentul oricărei revizuiri fiabile a creditelor destinate FEGA și decide, prin urmare, 

să reinstituie nivelurile de finanțare prevăzute în PB până la examinarea respectivei 

scrisori rectificative în cadrul procedurii de conciliere; 

32. subliniază faptul că programele de stocare s-au dovedit eficace în perioadele de criză și că 

o reducere a resurselor financiare alocate în cadrul procesului de planificare s-ar dovedi 

contraproductivă;  

33. subliniază faptul că o parte a soluției de abordare a șomajului în rândul tinerilor constă în 

sprijinirea corespunzătoare a tinerilor din zonele rurale; propune, prin urmare, o majorare 

cu 50 de milioane EUR peste nivelul din PB pentru plățile efectuate în beneficiul tinerilor 

fermieri; subliniază necesitatea de a înlesni accesul tinerilor la meseriile din sectorul 

pescuitului cu ajutorul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și 

al altor mijloace de finanțare ale Uniunii; 
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34. decide, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și cu angajamentele sale 

internaționale în materie de combatere a schimbărilor climatice, să propună o majorare cu 

21,2 milioane EUR peste nivelul din PB a creditelor destinate acțiunilor legate de climă; 

reiterează faptul că Curtea de Conturi Europeană (CCE) și ECOFIN au constatat că 

bugetul Uniunii nu este în conformitate cu obiectivele sale în materie de climă; 

35.  majorează, prin urmare, creditele de angajament cu 78,1 milioane EUR, lăsând astfel o 

marjă de 619,7 milioane EUR sub plafonul pentru creditele de angajament de la rubrica 2, 

după deducerea creditelor alocate proiectelor-pilot și acțiunilor pregătitoare; 

Rubrica 3 - Securitate și cetățenie 

36. subliniază că, pentru Parlament, abordarea aspectelor legate de migrație și de securitate 

trebuie să rămână priorități de prim rang ale Uniunii și își reiterează convingerea că 

plafonul de la rubrica 3 s-a dovedit a nu fi nici pe departe suficient pentru a putea asigura 

un nivel adecvat de finanțare a dimensiunii interne a acestor provocări;  

37. ia act de faptul că, deși numărul de migranți care au pătruns pe teritoriul Uniunii pe rutele 

din centrul și estul Mării Mediterane a scăzut în primele nouă luni ale anului 2017, 

presiunea asupra rutei vest-mediteraneene persistă; observă că peste o sută de mii de 

migranți și refugiați au intrat în Europa pe mare în primele nouă luni ale anului 2017, 

peste 75 % sosind în Italia, iar restul fiind împărțiți între Grecia, Cipru și Spania; 

consideră că este necesară o finanțare majorată pentru a acoperi pe deplin nevoile Uniunii 

în domeniul migrației, în special prin Fondul pentru azil, migrație și integrare cu scopul 

de a sprijini statele membre să îmbunătățească măsurile și practicile de integrare a 

persoanelor care au nevoie de protecție internațională, în special a minorilor neînsoțiți, și, 

dacă este necesar, să efectueze operațiuni de returnare a celor care nu au dreptul la 

protecție, respectând pe deplin principiul nereturnării; în acest context insistă, de 

asemenea, asupra faptului că EASO trebuie să fie dotată cu resurse financiare și umane 

adecvate pentru a permite agenției să își îndeplinească sarcinile ce i-au fost atribuite; 

38. se pronunță în favoarea creării unei linii bugetare noi destinate unui fond european pentru 

căutare și salvare, cu scopul de a sprijini statele membre să își îndeplinească obligațiile 

care le revin în temeiul dreptului maritim internațional; solicită Comisiei să prezinte o 

propunere legislativă privind înființarea unui astfel de fond european pentru căutare și 

salvare; 

39. este convins că, pentru a aborda în mod eficace problemele de securitate cu care se 

confruntă cetățenii Uniunii, bugetul Fondului pentru securitate internă trebuie să fie 

suplimentat pentru a asigura faptul că statele membre sunt mai bine pregătite în lupta 

împotriva terorismului, a criminalității organizate transfrontaliere, a radicalizării și a 

criminalității informatice; subliniază, în special, că trebuie prevăzute resurse suficiente 

pentru consolidarea infrastructurilor de securitate și promovarea schimbului de informații 

între agențiile de aplicare a legii și autoritățile naționale, inclusiv prin îmbunătățirea 

interoperabilității sistemelor de informații, garantând, în același timp, respectarea 

drepturilor și libertăților individuale; 

40. subliniază rolul esențial jucat de agențiile UE din domeniul justiției și al afacerilor interne 

în abordarea problemelor stringente ale cetățenilor Uniunii; decide, prin urmare, să 

majoreze creditele bugetare și efectivul de personal al Europol, inclusiv să creeze 7 
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posturi pentru noua unitate operațională denumită Unitatea operațională a Europol pentru 

copiii dispăruți, precum și să consolideze Unitatea de cooperare judiciară a Uniunii 

Europene (Eurojust), EASO și Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de 

Aplicare a Legii (CEPOL); reamintește contribuția acestor agenții la consolidarea 

cooperării dintre statele membre în domeniu; 

41.  solicită Comisiei ca, în funcție de progresele efective realizate în cadrul negocierilor 

interinstituționale în curs, să furnizeze informații actualizate cu privire la implicațiile 

financiare, pentru exercițiul 2018, ale propunerilor legislative în curs ce intră în domeniul 

de aplicare a Agendei europene privind migrația, în special în ceea ce privește reforma 

sistemului de la Dublin, sistemul de intrare/ieșire, sistemul european de informații și de 

autorizare privind călătoriile și EASO, pentru a putea ține seama de aceste implicații în 

etapa de conciliere; 

42. regretă reducerile arbitrare de peste 30 de milioane EUR în credite de angajament impuse 

de Consiliu în cazul a numeroase programe din domeniul culturii, cetățeniei, justiției, 

sănătății publice, drepturilor consumatorilor și protecției civile, fără a ține seama de ratele 

de execuție excelente ale acestor programe și de faptul că nivelul finanțării este deja 

insuficient, numeroase proiecte de foarte bună calitate rămânând astfel nefinanțate; 

reinstituie la nivelul din PB toate liniile bugetare reduse de Consiliu și propune majorări 

suplimentare la liniile relevante; 

43. își reiterează convingerea că este timpul să se consolideze finanțarea pentru programele 

importante ale Uniunii în domeniile culturii și cetățeniei, îndeosebi Europa creativă și 

Europa pentru cetățeni, care au un rol esențial în sprijinirea industriilor culturale și 

creative, precum și cetățenia participativă, în special având în vedere alegerile europene 

din 2019; reiterează faptul că toate instituțiile trebuie să respecte acordul politic convenit 

privind finanțarea în 2018 a Anului european al patrimoniului cultural, oferind suficiente 

credite pentru finanțarea sa prin intermediul subprogramului „Cultura” al programului 

„Europa creativă” , în lipsa unei linii bugetare separate pentru Anul european al 

patrimoniului cultural; îi cere Comisiei să reexamineze inițiativele din cadrul liniei 

bugetare „acțiuni multimedia” pentru a fi siguri că bugetul permite efectiv să se susțină o 

acoperire mediatică independentă de înaltă calitate a afacerilor Uniunii; 

44. își exprimă sprijinul față de creșterea transparenței și a vizibilității în ceea ce privește 

obiectivul Daphne al programului „Drepturi, egalitate și cetățenie”, ca instrument esențial 

al Uniunii pentru combaterea tuturor formelor de violență împotriva copiilor, tinerilor, 

femeilor, persoanelor LGBTI și a altor grupuri vulnerabile; sprijină înființarea unui 

centru european de monitorizare a violenței bazate pe gen în cadrul Institutului European 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați; 

45. decide să majoreze creditele de angajament de la rubrica 3 cu 108,8 milioane EUR peste 

PB, cu excepția creditelor alocate proiectelor-pilot și acțiunilor pregătitoare, și propune ca 

această majorare să se realizeze printr-o mobilizare suplimentară a Instrumentului de 

flexibilitate; 

Rubrica 4 – Europa globală 

46. subliniază, încă o dată, faptul că domeniul acțiunii externe a Uniunii se confruntă cu 

nevoi de finanțare tot mai stringente, care depășesc cu mult volumul actual al rubricii 4; 
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consideră că și în anii care vor urma va fi necesar să se abordeze în mod dinamic 

mobilizarea bugetului Uniunii pentru a răspunde la provocarea reprezentată de migrație; 

subliniază că o creștere anuală ad-hoc, cum este cea din 2017, nu poate să fie considerată 

suficientă, date fiind multiplele provocări complexe cu care se confruntă Uniunea și 

nevoia urgentă de a consolida prezența Uniunii pe plan extern în actualul context mondial 

globalizat; 

47. consideră că ar trebui să se acorde prioritate țărilor aflate în imediata vecinătate a Uniunii, 

precum și măsurilor prin care se pot aborda principalele probleme cu care se confruntă 

acestea, și anume criza migrației și a refugiaților și problemele umanitare aferente din 

vecinătatea sudică, precum și agresiunea Rusiei în țările din vecinătatea estică; consideră 

că stabilitatea și prosperitatea în vecinătatea UE sunt benefice atât pentru regiunile în 

cauză, cât și pentru Uniune în ansamblul său; își reiterează solicitarea de a crește sprijinul 

pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Autoritatea Palestiniană și UNRWA 

pentru a răspunde nevoilor în creștere, cu scopul de a atinge obiectivul declarat al Uniunii 

de promovare a dezvoltării și a stabilității în regiune și de a sprijini capacitatea de 

rezistență a palestinienilor; reafirmă că susținerea țărilor care implementează acorduri de 

asociere cu Uniunea este esențială pentru a facilita reformele politice și economice, dar 

atrage atenția că această susținere ar trebui acordată numai dacă țările respective 

îndeplinesc criteriile de eligibilitate, mai ales în ceea ce privește statul de drept și 

funcționarea instituțiilor democratice; prin urmare, decide să majoreze resursele pentru 

Instrumentul european de vecinătate (IEV), Instrumentul de asistență pentru preaderare 

(IPA) și pentru asistența macrofinanciară (AMF); 

48. subliniază importanța rolului pe care Europa îl joacă la nivel mondial în eradicarea 

sărăciei și asigurarea dezvoltării celor mai defavorizate regiuni, în concordanță cu 

obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU; prin urmare, alocă resurse financiare 

suplimentare pentru Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și ajutorul 

umanitar; reamintește că, întrucât o proporție semnificativă a migranților care traversează 

Marea Mediterană provin din Africa Subsahariană, sprijinul Uniunii în această regiune 

este esențial pentru abordarea cauzelor profunde ale migrației;  

49. se opune reducerii drastice a contribuțiilor financiare din partea instrumentelor financiare 

externe (IEV, IPA, IP și ICD) la programul Erasmus+, în ciuda faptului că programele de 

schimburi între tineri pot fi considerate una dintre cele mai reușite investiții pe termen 

lung în diplomația culturală și în înțelegerea reciprocă și decide, prin urmare, să majoreze 

aceste contribuții; 

50. având în vedere înrăutățirea îngrijorătoare a situației în ceea ce privește democrația, statul 

de drept și drepturile omului, decide să reducă sprijinul acordat reformelor politice în 

Turcia; decide să înscrie în rezervă o parte din creditele disponibile, care urmează a fi 

eliberate atunci când Turcia realizează îmbunătățiri măsurabile în domeniile statului de 

drept, democrației, drepturilor omului și libertății presei, în acest caz fondurile fiind 

redirecționate către organizațiile societății civile, pentru a le permite să adopte măsuri de 

sprijinire a acestor obiective;  

51. este de părere că, pentru a combate în mod adecvat campaniile de dezinformare, precum 

și pentru a promova o imagine obiectivă a Uniunii în afara granițelor sale, este nevoie de 

mijloace financiare suplimentare; solicită, prin urmare, să se consolideze finanțarea 
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destinată contracarării campaniilor de dezinformare și atacurilor cibernetice; decide, prin 

urmare, să majoreze resursele pentru acțiunile de comunicare strategică care urmează să 

fie desfășurate în țările din vecinătate, precum și în Balcanii de Vest; reamintește 

importanța investițiilor în vizibilitatea acțiunii externe a Uniunii pentru a spori impactul 

finanțării în acest domeniu și pentru a consolida diplomația publică a UE în conformitate 

cu ambițiile Strategiei globale;  

52. consideră că este necesar să se majoreze creditele de la linia bugetară dedicată 

comunității turco-cipriote pentru a aduce o contribuție decisivă la continuarea și 

intensificarea misiunii Comisiei pentru persoane dispărute din Cipru și a sprijini Comisia 

tehnică pentru patrimoniul cultural, cu structură bipartită, promovând astfel încrederea 

între cele două comunități și reconcilierea acestora; 

53. subliniază că tendința Comisiei de a recurge la mecanisme bugetare secundare precum 

fondurile fiduciare și alte instrumente similare nu s-a dovedit a fi întotdeauna un succes; 

este preocupat că constituirea de instrumente financiare în afara bugetului Uniunii ar 

putea să amenințe unitatea sa și să eludeze procedura bugetară și totodată să submineze 

gestionarea transparentă a bugetului și să limiteze dreptul Parlamentului de a exercita un 

control eficace asupra cheltuielilor; consideră, prin urmare, că instrumentele externe care 

au apărut în ultimii ani trebuie să fie incluse în bugetul Uniunii, astfel încât Parlamentul 

să poată exercita un control deplin asupra utilizării acestor instrumente; ia act de faptul 

că, până la sfârșitul lunii septembrie 2017, a fost angajată în bugetul pe 2017 o sumă 

totală de 795,4 milioane EUR pentru fondurile fiduciare ale UE; solicită Comisiei să 

prezinte celor două componente ale autorității bugetare suma pe care intenționează să o 

angajeze în 2018 pentru fondurile fiduciare; își reiterează îngrijorarea cu privire la faptul 

că contribuțiile statelor membre la aceste fonduri tind să nu fie pe măsura promisiunilor 

lor; ia act de Raportul special nr. 11/2017 al CCE privind Fondul fiduciar Bêkou al UE 

pentru Republica Centrafricană; este preocupat de deficiențele identificate de CCE, cum 

ar fi lipsa evaluării nevoilor globale și mecanismele disfuncționale de coordonare cu alți 

donatori; își exprimă intenția de a evalua valoarea adăugată a fondurilor fiduciare ale UE 

ca instrument de politică externă a Uniunii;  

54. reamintește că, în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul privind CFM, toate 

cheltuielile și veniturile Uniunii și Euratom sunt înscrise în bugetul general al Uniunii 

Europene, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul financiar; solicită Comisiei să 

mențină unitatea bugetului și să o considere un principiu director atunci când lansează noi 

inițiative; 

55. subliniază importanța misiunilor de observare a alegerilor pentru întărirea instituțiilor 

democratice și instaurarea încrederii publice în procesele electorale, care în schimb 

promovează consolidarea păcii și stabilitatea; subliniază necesitatea de a asigura resurse 

financiare suficiente pentru atingerea acestui obiectiv; 

56. subliniază că fondurile ICD nu trebuie redirecționate pentru a finanța noua inițiativă de 

consolidare a capacităților pentru securitate și dezvoltare (CBSD) din cadrul IcSP; 

deplânge propunerea din proiectul de buget de a redistribui fonduri ICD în valoare de 

7,5 milioane EUR către CBSD și subliniază nevoia urgentă de a găsi soluții alternative 

pentru a acoperi această lacună; 
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57. își reiterează solicitarea ca linia bugetară pentru reprezentanții speciali ai UE să fie 

transferată, într-o manieră neutră din punct de vedere bugetar, din bugetul PESC către 

bugetul administrativ al SEAE, pentru a consolida și mai mult activitățile diplomatice ale 

Uniunii; 

58. decide, prin urmare, să anuleze aproape toate reducerile impuse de Consiliu și să 

consolideze fondurile alocate rubricii 4 cu 299,7 milioane EUR în credite de angajament 

peste nivelul din PB (sumă ce nu include creditele alocate proiectelor-pilot și acțiunilor 

pregătitoare, transferul reprezentanților speciali ai UE și reducerile adoptate deja); 

Rubrica 5 – Administrație; alte rubrici - cheltuieli de sprijin administrativ și pentru 

cercetare  

59. consideră că reducerile propuse de Consiliu nu reflectă nevoile reale, punând astfel în 

pericol cheltuielile administrative, care au fost deja raționalizate în mod semnificativ; 

reinstituie, așadar, la nivelul din PB toate cheltuielile administrative ale Comisiei, 

inclusiv cheltuielile de la rubricile 1-4 pentru sprijin administrativ și pentru cercetare; 

60. decide, în conformitate cu concluziile „Avizului comun al serviciilor juridice ale 

Parlamentului European, Consiliului și Comisiei privind trei aspecte ale relației dintre 

OLAF și comitetul de supraveghere al acestuia”, din 12 septembrie 2016, să înscrie în 

rezervă 10 % din creditele alocate Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) până 

în momentul în care Comitetului de supraveghere i se asigură accesul la dosarele 

cazurilor OLAF, aprobând totodată o ușoară majorare a bugetului OLAF, în conformitate 

cu responsabilitățile sale sporite; 

61. observă că, la începutul anului 2017, OLAF a anchetat un caz grav de fraudă vamală în 

Regatul Unit, care a fost cauzat de subevaluarea produselor importate și care a generat o 

pierdere de venituri de aproape 2 miliarde EUR la bugetul Uniunii în perioada 2013-

2016; este îngrijorat că frauda nu a încetat până în prezent și că se înregistrează în 

continuare pierderi la bugetul Uniunii; solicită Comisiei să țină seama de reacția lentă a 

administrației din Regatul Unit la recomandările sale în acest sens în cadrul negocierilor 

aferente Brexitului; solicită statelor membre care au obiectat față de cadrul juridic al 

Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente să își 

revizuiască poziția pentru a permite o soluționare rapidă a acestei probleme;   

 

Agențiile descentralizate 

62. sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; consideră, 

prin urmare, că orice reducere suplimentară propusă de Consiliu ar pune în pericol buna 

funcționare a agențiilor și nu le-ar permite să-și îndeplinească sarcinile ce le-au fost 

atribuite; consideră că noile posturi aprobate în poziția sa sunt necesare pentru a îndeplini 

sarcini suplimentare ca urmare a noilor evoluții politice și a noii legislații; își reiterează 

angajamentul de a menține resursele și, dacă este necesar, de a furniza resurse 

suplimentare pentru a asigura buna funcționare a agențiilor; 

63. în contextul provocărilor cu care se confruntă în continuare Uniunea în ceea ce privește 

migrația și securitatea și având în vedere necesitatea unui răspuns coordonat la nivel 
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european, decide să majoreze creditele alocate Oficiului European de Poliție (Europol), 

Eurojust, CEPOL, EASO și Agenției Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor (ENISA); 

64. reamintește faptul că este important ca Uniunea să se axeze pe competitivitatea pentru 

creștere economică și locuri de muncă; reamintește faptul că dezvoltarea deplină și 

punerea în aplicare de către Uniune a proiectelor sale Galileo și EGNOS, pentru care 

Agenția GNSS European (GSA) este parțial responsabilă, constituie o prioritate strategică 

pentru Uniune; reamintește că GSA se confruntă cu un deficit de resurse în domeniul 

securității cibernetice și al serviciului public reglementat și decide, prin urmare, să 

majoreze nivelul creditelor alocate acesteia; 

65. consideră că Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 

Energiei (ACER) are nevoie de credite și de resurse umane suplimentare pentru a-și 

îndeplini misiunea extinsă legată de transpunerea în practică a codurilor de rețea pentru 

energie electrică și gaze și a orientărilor aferente, precum și de monitorizarea 

transpunerii;  

66. reamintește îndeosebi că AEM ajută Uniunea să ia decizii în cunoștință de cauză cu 

privire la îmbunătățirea mediului, integrarea considerentelor de mediu în politicile 

economice și realizarea tranziției către durabilitate și că, în contextul politicii Uniunii 

privind clima și energia pentru 2030, Comisia a propus o activitate nouă pentru AEM în 

domeniul guvernanței uniunii energetice fără a suplimenta deloc schema de personal în 

acest scop;  

67. subliniază că, deși în prezent resursele bugetare și numărul de posturi alocate Agenției 

Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă par să fie adecvate, în viitor vor 

trebui monitorizate cu atenție nevoile agenției în ceea ce privește resursele operaționale și 

personalul; 

68.salută includerea unor resurse adecvate prevăzute în bugetul pe 2018 pentru a susține 

autoritățile europene de supraveghere (AES); subliniază că rolul AES este esențial pentru 

a promova punerea în aplicare consecventă a legislației Uniunii și o mai bună coordonare 

între autoritățile naționale și pentru a asigura stabilitate financiară, piețe financiare mai 

bine integrate, protecția consumatorilor și convergența în materie de supraveghere; 

subliniază că, în interesul unei utilizări prudente a bugetelor lor, AES trebuie, în 

permanență, să se limiteze strict la sarcinile și la mandatul care le-au fost încredințate de 

legiuitorul european;  

69. reiterează faptul că, astfel cum a fost convenit în cadrul AII din 2 decembrie 2013, 2018 

este ultimul an de punere în aplicare a reducerii cu 5 % a personalului și de redistribuire a 

personalului din agenții; își reiterează opoziția față de orice continuare a unei abordări 

globale privind resursele agenției după 2018; își reafirmă deschiderea față de 

îmbunătățirea eficienței între agenții prin intensificarea cooperării administrative sau 

chiar prin fuziuni, acolo unde este cazul, și prin partajarea anumitor funcții cu Comisia 

sau cu o altă agenție; salută, în acest sens, inițiativa de a coordona în continuare 

activitățile agenției prin intermediul Secretariatului permanent al rețelei agențiilor UE 

(denumit în prezent Oficiul comun de sprijin) și sprijină înscrierea unui post suplimentar 

în organigrama Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) ale cărui 
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costuri vor fi mutualizate din bugetele existente ale agențiilor Uniunii și care va fi detașat 

la oficiul respectiv; 

Proiecte-pilot (PP) și acțiuni pregătitoare (AP) 

70. decide să adopte un pachet de compromis care conține un număr limitat de proiecte-pilot 

și acțiuni pregătitoare, pe baza unei analize atente a PP și a AP propuse, plecând de la 

ratele de succes ale celor existente și excluzând inițiativele pentru care există deja un 

temei juridic, luând pe deplin în considerare analiza Comisiei privind fezabilitatea 

proiectelor și ținând seama și de disponibilitatea unor marje reduse, precum și de 

plafoanele PP și AP; 

71. subliniază, prin urmare, eforturile depuse de Parlamentul European în acest sens și 

solicită Comisiei să dea dovadă de bunăvoință la punerea în aplicare a PP-AP adoptate la 

sfârșitul procedurii bugetare, indiferent de evaluarea sa privind capacitatea de punere în 

aplicare, la fel ca în cazul oricărei decizii a Parlamentului European și a Consiliului; 

Instrumente speciale 

72. reamintește utilitatea unor instrumente speciale pentru a asigura o marjă de flexibilitate în 

ciuda plafoanelor foarte strânse prevăzute de actualul CFM și salută îmbunătățirile aduse 

de revizuirea la jumătatea perioadei a Regulamentului privind CFM; solicită să se 

utilizeze la maximum posibilitățile oferite de Instrumentul de flexibilitate, de marja 

globală pentru angajamente și de marja pentru situații neprevăzute pentru a finanța gama 

largă de noi provocări și responsabilități suplimentare cărora trebuie să le facă față 

bugetul Uniunii; 

73. reamintește, de asemenea, importanța Fondului european de ajustare la globalizare 

(FEG), a rezervei pentru ajutoare de urgență și a Fondului de solidaritate al UE (FSUE); 

sprijină intenția Comisiei de a face posibilă o mobilizare mai rapidă a FSUE prin plasarea 

majorității creditelor care îi sunt alocate într-o rezervă în bugetul Uniunii, care se adaugă 

la sumele deja înscrise în buget pentru plata avansurilor; regretă reducerea propusă de 

Consiliu în această privință și decide să reinstituie parțial nivelul creditelor din PB, cu 

excepția sumei care a fost alocată anticipat în 2017 prin intermediul bugetului rectificativ 

nr. 4/2017 și a mobilizării FSUE pentru Italia; solicită extinderea domeniului de aplicare 

a FSUE pentru a oferi asistență victimelor actelor de terorism și familiilor acestora; 

Plăți 

74. își exprimă îngrijorarea cu privire la actuala tendință de subutilizare a creditelor de plată 

constatată în ansamblul bugetului Uniunii, nu numai la subrubrica 1b, ci și la rubricile 3 

și 4, în ciuda nevoii de a face față apariției unor noi provocări și instituirii unor 

mecanisme de finanțare flexibile; reamintește că în ultimii doi ani nivelul plăților din 

bugetul Uniunii a fost redus considerabil, această reducere fiind asociată cu un nivel 

ridicat al excedentului bugetar; își exprimă, prin urmare, îngrijorarea cu privire la marja 

fără precedent de 10 miliarde EUR rămasă sub plafonul de plăți în actualul PB, ceea ce 

reflectă o tendință de subutilizare a creditelor, care ar putea conduce la o presiune acută 

asupra plăților la finalul actualului CFM; 
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75.  insistă asupra necesității de a se reinstitui la nivelul din PB creditele de plată de la toate 

liniile reduse de Consiliu și de a se majora creditele de plată în mod punctual, în special 

la liniile în cadrul cărora au fost modificate creditele de angajament; 

Alte secțiuni 

76. regretă practica utilizată de Consiliu în repetate rânduri, care constă în creșterea reducerii 

forfetare standard pentru instituțiile Uniunii; consideră că această practică are un puternic 

efect perturbator asupra bugetelor instituțiilor ale căror rate de reducere sunt precise în 

mod tradițional; consideră că această abordare nu constituie nici o reducere punctuală, 

nici un exemplu de bună gestiune financiară; reinstituie, prin urmare, rata de reducere la 

nivelul din PB; 

Secțiunea I – Parlamentul European 

77. menține nivelul global al bugetului său pentru 2018, astfel cum a fost adoptat în 

Rezoluția sa sus-menționată din 5 aprilie 2017, care însumează 1 953 483 373 EUR; 

include ajustări tehnice neutre din punct de vedere bugetar, pentru a ține seama de o serie 

de informații actualizate care nu erau disponibile la începutul acestui an;  

78. constată că nivelul bugetului estimat pentru 2018 corespunde unui procent de 18,88 %, 

fiind mai mic decât cel din 2017 (19,25 %) și cel mai mic procent din cadrul rubricii 5 

înregistrat în ultimii cincisprezece ani;  

79. reamintește prioritățile Parlamentului European pentru următorul exercițiu financiar, și 

anume consolidarea măsurilor de securitate adoptate deja și creșterea rezistenței 

Parlamentului în fața atacurilor cibernetice; îmbunătățirea transparenței propriei 

proceduri bugetare interne a Parlamentului; precum și direcționarea resurselor din bugetul 

Parlamentului către îndeplinirea funcțiilor sale esențiale legate de legiferare, activitatea sa 

în calitate de componentă a autorității bugetare, reprezentarea cetățenilor și controlul 

activității altor instituții; 

80. salută crearea grupului de lucru al Biroului Parlamentului privind indemnizația pentru 

cheltuieli generale; subliniază așteptările legate de o mai mare transparență în ceea ce 

privește indemnizația pentru cheltuieli generale și necesitatea de a lucra la definirea unor 

norme mai precise privind responsabilitatea pentru cheltuielile autorizate în cadrul acestei 

indemnizații, fără a cauza Parlamentului costuri suplimentare; 

81. reduce schema de personal a Secretariatului său General pe 2018 cu 60 de posturi 

(obiectivul privind reducerea cu 1 % a personalului), în conformitate cu acordul din 14 

noiembrie 2015 convenit cu Consiliul referitor la bugetul general al Uniunii Europene 

pentru exercițiul financiar 2016; reamintește că cele 35 de posturi acordate Parlamentului 

European în 2016 erau legate de noile activități de consolidare a securității și, astfel, au 

fost scutite de aplicarea măsurilor impuse în vederea reducerii personalului, astfel cum s-

a confirmat la adoptarea bugetului rectificativ nr. 3/2016 și a bugetului general pentru 

20171; solicită Comisiei să își adapteze tabelele de monitorizare în consecință, pentru a 

furniza autorității bugetare informații corecte în toate etapele procedurii; 

                                                           
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0401 / P8_TA(2016)0411. 
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82. salută schimbul de opinii cu privire la politica imobiliară a Parlamentului, care a avut loc 

la 11 iulie 2017 și la care au participat Comisia pentru bugete, Secretarul General și 

vicepreședinții responsabili pentru politica imobiliară a Parlamentului; consideră că acest 

dialog ar trebui să fie un proces continuu, în special în perspectiva viitoarelor discuții care 

vor fi inițiate de Birou privind renovarea clădirii Paul Henri-Spaak;  

83. își reiterează poziția, astfel cum a fost formulată în rezoluția sa sus-menționată din 5 

aprilie 2017, cu privire la faptul că mecanismele de control utilizate în cazul partidelor 

politice europene și al fundațiilor politice europene pot fi îmbunătățite în continuare; ia 

act, în acest sens, de propunerea Comisiei de modificare a Regulamentului nr. 

1141/20141 și salută orice efort de îmbunătățire a gradului de responsabilitate și a 

transparenței în efectuarea cheltuielilor;  

84. reamintește analiza ECA din 2014 care estima costurile dispersiei geografice a 

Parlamentului la 114 milioane EUR pe an; în plus, ia act de constatarea prezentată în 

Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la stabilirea sediilor instituțiilor Uniunii 

Europene2 că 78 % din toate misiunile personalului statutar al Parlamentului reprezintă 

rezultatul direct al dispersiei geografice a instituției; subliniază că raportul estimează, de 

asemenea, impactul asupra mediului al dispersiei geografice între 11 000 și 19 000 tone 

de emisii de CO2; reiterează percepția publică negativă cauzată de dispersie și solicită, 

prin urmare, o foaie de parcurs spre un sediu unic și o reducere a liniilor bugetare 

relevante; 

Secțiunea IV – Curtea de Justiție 

85. reinstituie la nivelul din PB toate posturile bugetare reduse de Consiliu, care sunt 

esențiale pentru funcționarea Curții, și restabilește nivelul de finanțare prevăzut de 

estimări pentru două posturi bugetare, pentru a spori capacitatea Curții de a face față unei 

cereri din ce în ce mai ridicate în domeniul serviciilor de traducere;  

86. pune la îndoială veridicitatea declarației unilaterale a Consiliului și a anexei conexe în 

ceea ce privește reducerea cu 5 % a personalului, incluse în poziția Consiliului privind PB 

pe 2018, conform cărora Curtea trebuie să reducă încă 19 posturi din schema sa de 

personal; subliniază că cele 19 posturi în cauză reprezintă cele 12 și 7 posturi acordate în 

mod justificat de Parlament și Consiliu în cursul procedurilor bugetare pe 2015 și, 

respectiv, 2016, deoarece au apărut nevoi suplimentare, și insistă deci ca cele 19 posturi 

să nu fie din nou eliminate, deoarece Curtea a realizat deja în mod corespunzător 

obiectivul de reducere a personalului cu 5 % prin eliminarea a 98 de posturi în perioada 

2013-2017; 

Secțiunea V – Curtea de Conturi 

87. reinstituie la nivelul PB toate posturile bugetare reduse de Consiliu, pentru a-i permite 

Curții de Conturi să își pună în aplicare programul de lucru și să prezinte rapoartele de 

audit planificate; 

                                                           
1 2017/0219(COD).  
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0498. 
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88. instituie o rezervă la postul „Consultări, studii și monitorizări cu caracter limitat”, în 

așteptarea rezultatului negocierilor în curs privind revizuirea Regulamentului financiar, 

precum și a revizuirii care va intra în vigoare în 2018;  

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European 

89. reinstituie la nivelul PB toate posturile bugetare reduse de Consiliu; 

90. majorează peste nivelul PB două linii bugetare prin care se finanțează activitatea 

grupurilor consultative interne în acordurile comerciale;  

Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor 

91. reinstituie la nivelul PB toate posturile bugetare reduse de Consiliu; 

92. majorează peste nivelul PB o serie de linii bugetare în conformitate cu estimările 

Comitetului Regiunilor;  

Secțiunea VIII – Ombudsmanul European 

93. salută rezultatele demersurilor întreprinse de Ombudsman pentru a realiza economii în 

bugetul său prin sporirea eficienței în comparație cu anul precedent;  

Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

94. își exprimă surprinderea în legătură cu decizia Consiliului de a reduce bugetul Autorității 

Europene pentru Protecția Datelor, având în vedere sarcinile suplimentare care îi sunt 

conferite instituției de Parlamentul European și de Consiliu; reinstituie, așadar, toate 

liniile bugetare reduse de Consiliu pentru a-i permite Autorității Europene pentru 

Protecția Datelor să-și îndeplinească obligațiile și angajamentele; 

Secțiunea X – Serviciul European de Acțiune Externă 

95. reinstituie toate liniile bugetare reduse de Consiliu; 

96. instituie un post bugetar pentru capacitatea de comunicare strategică, în conformitate cu 

concluziile Consiliului European din martie 2015, și decide să acorde SEAE personalul și 

instrumentele necesare pentru a reacționa la dezinformarea propagată de țări terțe și actori 

nestatali; 

97. decide, în plus, să transfere linia bugetară pentru reprezentanții speciali ai UE de la 

capitolul bugetar PESC către bugetul SEAE pentru a spori coerența acțiunii externe a UE; 

98. decide să pună la dispoziție un cuantum suplimentar față de estimările bugetare ale SEAE 

pentru stagiarii din cadrul delegațiilor Uniunii, ca răspuns la constatările din ancheta 

Ombudsmanului European privind stagiile neremunerate1;  

o 

o o 

                                                           
1 Ombudsmanul European, 454.2014/PMC. 



 

RR\1136723RO.docx 21/110 PE610.722v02-00 

 RO 

99. ia act de declarația unilaterală a Franței și a Luxemburgului anexată la poziția Consiliului 

privind proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2018, astfel cum a fost adoptată la 4 

septembrie 2017; reamintește că, la trilogul bugetar de primăvară din 27 martie 2017, 

reprezentanții Parlamentului European, Consiliului și Comisiei au convenit asupra 

calendarului pragmatic privind desfășurarea procedurii bugetare, inclusiv asupra datelor 

privind perioada de conciliere; reamintește că Consiliul Afaceri Generale a aprobat acest 

calendar pragmatic la reuniunea sa din 25 aprilie 2017, în deplină cunoaștere a 

calendarului perioadelor de sesiune ale Parlamentului din 2017; constată, prin urmare, că 

procedura bugetară se desfășoară în conformitate cu calendarul pragmatic convenit între 

cele trei instituții; 

100. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu 

amendamentele la proiectul de buget general, Consiliului, Comisiei, celorlalte instituții și 

organe interesate, precum și parlamentelor naționale. 
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4.9.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Cristian Dan Preda 

 

 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. ia act cu preocupare de propunerea Comisiei vizând reducerea cu mai mult de o jumătate 

de miliard de euro a creditelor de angajament și de plată pentru cheltuielile de la rubrica 4 

(Europa globală); subliniază că o creștere anuală ad-hoc, cum este cea din 2017, nu poate 

să fie considerată suficientă, date fiind multiplele provocări complexe cu care se confruntă 

Uniunea și nevoia de a consolida acțiunea externă a UE, în conformitate cu Strategia 

globală a UE; 

2. subliniază că, deși este nevoie de mai multă flexibilitate pentru a îmbunătăți capacitatea de 

reacție a Uniunii în situații de criză, acest lucru nu trebuie să fie în detrimentul domeniilor 

prioritare actuale ale instrumentelor de finanțare externă și ale politicilor pe termen lung; 

solicită alocarea marjei de peste 230 de milioane EUR de la rubrica 4, precum și 

asigurarea flexibilității necesare prin intermediul mecanismelor prevăzute în cadrul 

financiar multianual; 

3. atrage atenția asupra recentelor evoluții politice îngrijorătoare din Balcanii de Vest, care 

necesită atenția urgentă a Uniunii și un sprijin mai activ și mai bine focalizat pentru țările 

din această regiune, pentru a evita ca progresele înregistrate în ultimele decenii să fie puse 

sub semnul întrebării și pentru a consolida progresul acestor țări pe calea aderării la UE; 

respinge, prin urmare, propunerea de reducere cu aproape 90 de milioane EUR a 

fondurilor destinate sprijinirii reformelor politice din regiune în cadrul Instrumentului de 

asistență pentru preaderare (IPA); reamintește că sprijinul acordat țărilor candidate și 
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potențial candidate pentru adoptarea și punerea în aplicare a reformelor politice, 

economice și sociale în vederea aderării lor constituie un instrument important pentru 

promovarea stabilității, precum și faptul că pierderea perspectivei de aderare la Uniunea 

Europeană ar putea face ca aceste țări să intre sub influența unor țări terțe, cu riscul de a 

submina stabilitatea și securitatea regiunii; 

4. respinge propunerea de creștere a sprijinului pentru reformele politice din Turcia, în 

cadrul IPA, având în vedere lipsa unui angajament serios din partea autorităților turce în 

acest domeniu și deteriorarea situației în ceea ce privește democrația, statul de drept și 

drepturile omului; subliniază necesitatea intensificării investițiilor pentru sprijinirea 

directă a societății civile și a refugiaților din Turcia, precum și a programelor bazate pe 

schimburi interpersonale, cum ar fi Erasmus+ pentru studenți, cadre universitare și 

jurnaliști; solicită Comisiei să pună în aplicare măsuri pentru a redirecționa fondurile IPA 

în vederea sprijinirii societății civile și solicită o creșterea a fondurilor acordate 

Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) pentru sprijinul 

direct acordat societății civile din Turcia; 

5. subliniază importanța strategică a vecinătăților sudice și estice pentru Uniune și solicită să 

se evite reducerea propusă a resurselor pentru Instrumentul european de vecinătate (IEV); 

sprijină angajamentul asumat în cadrul Conferinței de la Bruxelles din aprilie 2017 privind 

acordarea unei asistențe sporite în Siria, Iordania și Liban și subliniază că ar trebui 

prevăzută o consolidare corespunzătoare a IEV; subliniază importanța sprijinirii în 

continuare a Tunisiei, ca potențial exemplu de tranziție democratică în regiune, precum și 

importanța de a se menține rolul crucial al Uniunii în sprijinirea procesului de pace din 

Orientul Mijlociu, a Autorității Naționale Palestiniene și a UNRWA; subliniază, în plus, 

necesitatea de a spori sprijinul acordat pentru a consolida stabilitatea în Libia și a susține 

tranziția acestei țări către o democrație favorabilă incluziunii, care să asigure respectarea 

drepturilor omului; invită Comisia să respecte și să își intensifice angajamentele din cadrul 

IEV de a finanța proiecte care promovează capacitatea de inserție profesională a tinerilor 

la nivel local; ia act cu satisfacție de ușoara majorare a finanțării pentru țările 

Parteneriatului estic în temeiul IEV și atrage atenția asupra faptului că, date fiind 

provocările actuale, ar trebui avute în vedere și alte majorări; 

6. se opune reducerii drastice a contribuțiilor financiare din partea instrumentelor financiare 

externe IEV, IPA, IP și ICD la programul Erasmus+, în ciuda faptului că programele de 

schimburi între tineri pot fi considerate una dintre cele mai reușite investiții pe termen 

lung în diplomația culturală și în înțelegerea reciprocă și solicită mai degrabă o majorare a 

acestor contribuții; 

7. salută revenirea creditelor propuse pentru Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace 

(IcSP) la nivelurile lor anterioare anului 2017, precum și consolidarea lor suplimentară, 

ținând cont de noile sarcini de consolidare a capacităților care ar trebui să rezulte din 

revizuirea în curs a Regulamentului privind IcSP, și recunoaște, de asemenea, potențialul 

inerent al IcSP pentru promovarea securității Uniunii și a integrității frontierelor; 

8. salută măsurile luate ca urmare a ultimelor negocieri bugetare, pentru a permite un control 

parlamentar sporit al activităților care intră sub incidența fondurilor fiduciare ale Uniunii 

și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia; reamintește că nu ar trebui să se recurgă la 

astfel de instrumente ad-hoc decât dacă cerințele în ceea ce privește valoarea adăugată a 
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Uniunii și adiționalitatea sunt îndeplinite; își reiterează solicitarea adresată statelor 

membre de a majora în mod substanțial contribuțiile la fondurile fiduciare și de a asigura 

realizarea la timp a angajamentelor luate în ceea ce privește Instrumentul pentru refugiații 

din Turcia; 

9. reamintește importanța investițiilor în vizibilitatea acțiunii externe a Uniunii pentru a spori 

impactul finanțării în acest domeniu și pentru a consolida diplomația publică a UE în 

conformitate cu ambițiile Strategiei globale; 

10. solicită să se acorde în continuare noi fonduri pentru a contracara campaniile de 

dezinformare și atacurile cibernetice, care sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a 

submina ordinea democratică în țările din vecinătatea Uniunii, precum și în Uniune; 

solicită, în special, suplimentarea resurselor pentru acțiunile de comunicare strategică; 

11. subliniază că este important să se stimuleze cooperarea în cercetarea din domeniul apărării 

în Europa pentru eliminarea deficitelor de capacități esențiale, într-un moment în care 

evoluțiile internaționale impun tot mai mult Europei să își intensifice eforturile în 

domeniul apărării; sprijină pe deplin majorarea alocării pentru acțiunea pregătitoare 

privind cercetarea în domeniul apărării; salută politica europeană industrială de apărare 

propusă de Comisie și îndeamnă ca aceasta să fie orientată în mod prioritar către 

satisfacerea nevoilor politicii de securitate și apărare comună (PSAC);  

12. salută noul Plan de investiții externe pentru a spori investițiile în Africa și în 

vecinătatea UE; subliniază necesitatea de a se asigura că accentul pus pe încurajarea 

investițiilor din sectorul privat nu îndepărtează finanțarea de prioritățile pe termen lung 

din regiunile respective, inclusiv realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

13. evidențiază încă o dată importanța Instrumentului european pentru democrație și 

drepturile omului, inclusiv a sprijinului pe care îl acordă observării alegerilor, subliniind 

că respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept este esențială pentru 

stabilitatea și prosperitatea la nivel mondial; salută creșterea finanțării acestui instrument, 

care ar trebui consolidat în continuare; 

14. solicită desfășurarea unui exercițiu legat de lecțiile învățate pentru a identifica deficiențele 

și a îmbunătăți coordonarea dintre instrumentele Uniunii de finanțare externă și 

instrumentele de finanțare ale altor instituții internaționale, precum Banca Mondială, 

Fondul Monetar Internațional și alte instituții de dezvoltare/finanțare, astfel încât să se 

creeze sinergii și să se maximizeze impactul instrumentelor de finanțare în țările în curs de 

dezvoltare; 

15. își reiterează solicitarea de transfer a liniei bugetare alocate reprezentanților speciali ai 

UE, într-un mod neutru din punct de vedere bugetar, de la bugetul PESC către SEAE, în 

scopul consolidării coerenței acțiunii externe a Uniunii. 
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27.9.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Charles Goerens 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază faptul că asistența pentru dezvoltare finanțată din bugetul UE trebuie să fie 

menținută cel puțin la nivelul prevăzut în CFM și să se concentreze în continuare pe 

eforturile pe termen lung de eradicare a sărăciei; solicită să se pună un accent deosebit 

pe țările cel mai puțin dezvoltate; 

2. recunoaște că nicio țară nu s-a dezvoltat vreodată fără a se implica în relații comerciale 

extinse cu vecinii săi și cu restul lumii; încurajează, de asemenea, finanțarea ajutoarelor 

pentru activități comerciale, pentru a le permite țărilor în curs de dezvoltare să participe 

în viitor în mai mare măsură la lanțurile valorice globale; în acest context, subliniază că 

o astfel de finanțare ar trebui să contribuie la o creștere durabilă și favorabilă 

incluziunii, precum și să promoveze standarde ridicate de muncă și de mediu; 

subliniază, în continuare, importanța tot mai mare a conectivității digitale în vederea 

obținerii unei distribuții mai echilibrate a beneficiilor globalizării în favoarea țărilor în 

curs de dezvoltare; 

3. subliniază faptul că nevoile semnificative în materie de asistență umanitară cauzate de 

conflictele fără precedent și de catastrofele legate de schimbările climatice fac necesară 

utilizarea integrală a marjei de la rubrica IV pentru abordarea acestei provocări și pentru 

a contribui la prevenirea unor noi crize; subliniază nevoia de a crește nivelul ajutorului 

umanitar acordat de Europa, extinzând domeniul său de acoperire dincolo de vecinătatea 

Europei; 

4. subliniază că este necesar ca bugetul UE să contribuie în mod adecvat la realizarea 

Agendei 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale acesteia; 
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reamintește că execuția acestuia trebuie să se încadreze transversal în politicile interne și 

externe ale UE, precum și să integreze într-o manieră echilibrată și coerentă cele trei 

dimensiuni ale dezvoltării sustenabile, abordând interconexiunile dintre diferitele ODD-

uri; 

5. remarcă faptul că cerința ca 20 % din asistența acordată prin Instrumentul de cooperare 

pentru dezvoltare (ICD) să fie alocată serviciilor sociale de bază, în special sănătății și 

educației, nu este îndeplinită pentru perioada 2014-20171; consideră că o creștere a 

investițiilor în dezvoltarea umană, în special cele axate pe promovarea accesului la 

sănătate sexuală și reproductivă și la drepturile aferente, este necesară pentru a contribui 

la contracararea impactului negativ al reinstituirii așa-numitei „reguli a călușului 

mondial” (Global Gag Rule); 

6. reamintește că, în bugetul pe 2017, linia bugetară ICD - Dezvoltarea umană a fost 

redusă comparativ cu planificarea multianuală inițială; ia act de faptul că Comisia a 

afirmat că acesta este doar o concentrare a fondurilor la sfârșitul perioadei, și nu o 

reducere a programului; consideră, prin urmare, că este important să se mențină o 

creștere substanțială a liniei bugetare pentru dezvoltarea umană față de bugetul pentru 

anul precedent; 

7. subliniază că este extrem de important să fie sprijinite microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii și solicită, în special, o consolidare a sistemelor de 

garanții și împrumuturi pentru microfinanțare; 

8. sprijină crearea unor instituții de formare profesională bazate pe un sistem dual în țările 

în curs de dezvoltare, care să permită tinerilor să urmeze un program de ucenicie axat pe 

aspectele practice ale profesiei și, în același timp, să beneficieze de o formare teoretică 

în cadrul unor școli profesionale specializate; 

9. solicită extinderea programului „Erasmus pentru tinerii antreprenori” către țări din afara 

Europei, în special către țări în curs de dezvoltare, asigurând în același timp mijloacele 

financiare necesare; 

10. consideră că mobilizarea bugetului UE pentru a răspunde la provocarea reprezentată de 

migrație ar trebui să fie însoțită de o politică comună în acest domeniu; subliniază că 

ajutoarele pentru dezvoltare nu trebuie condiționate de cooperarea în chestiuni legate de 

migrație, precum gestionarea frontierelor sau acordurile de readmisie; reamintește că 

criza migranților și a refugiaților a afectat în mod semnificativ bugetul UE și va necesita 

în continuare reacții dinamice în anii următori; 

11. recunoaște pe deplin natura complexă a multor provocări și nevoia unor acțiuni de 

răspuns multidimensionale și complementare, însă insistă asupra faptului că este necesar 

să se asigure claritate în cadrul acordurilor de finanțare și să se respecte angajamentele 

internaționale; își reiterează dezacordul cu privire la utilizarea fondurilor de dezvoltare 

pentru obiective care nu vizează dezvoltarea și subliniază că finanțarea care nu 

îndeplinește criteriile pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) trebuie să 

provină din alte instrumente decât ICD; deplânge lipsa controlului parlamentar în ceea 

ce privește noile fonduri fiduciare; subliniază că orice mecanism care beneficiază de 

                                                           
1  https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/draft-eval-report-dci_en.pdf 
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ICD, în special Fondul fiduciar de urgență al UE pentru Africa, ar trebui să sprijine 

adevărate obiective de dezvoltare pe termen lung și să răspundă la nevoile în materie de 

dezvoltare ale țărilor partenere, nu la obiectivele politice ale donatorilor; face referire la 

Avizul său din 5 iulie 2017 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 230/2014 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui 

instrument care contribuie la stabilitate și pace, care exclude orice contribuție din ICD 

la finanțarea Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace; 

12. subliniază faptul că Uniunea și statele sale membre trebuie să-și onoreze angajamentul 

colectiv, confirmat în 2015, cu privire la creșterea nivelului AOD la 0,7 % din VNB-ul 

lor până în 2030; solicită Comisiei și statelor membre să prezinte un calendar cu 

caracter obligatoriu pentru creșterea progresivă a AOD în vederea atingerii acestui 

nivel; 

13. subliniază că este important să se sporească alocarea de fonduri menite să sprijine buna 

guvernanță, democrația și statul de drept în țările în curs de dezvoltare pentru a promova 

instituții responsabile și transparente, a sprijini consolidarea capacităților și a încuraja 

procesele decizionale participative și accesul public la informații; 

14. reiterează faptul că contribuția Regatului Unit reprezintă 15 % din bugetul UE alocat 

ajutorului pentru dezvoltare; invită Comisia și Consiliul să reflecteze asupra ambițiilor 

și priorităților ajutorului pentru dezvoltare al UE după Brexit; 

15. consideră că răspândirea fondurilor fiduciare, impusă de lipsa de resurse, subminează 

unitatea bugetului și este în contradicție cu cerințele de transparență și de 

responsabilitate democratică; reiterează că includerea în buget a Fondului european de 

dezvoltare (FED), pe de o parte, și crearea unui instrument specific pentru finanțarea 

cheltuielilor legate de securitate în conexiune cu cooperarea pentru dezvoltare, pe de 

altă parte, ar consolida eficacitatea acțiunilor UE. 
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30.8.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU COMERȚ INTERNAȚIONAL 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Reimer Böge 

 

SUGESTII 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. subliniază că comerțul internațional reprezintă un instrument esențial pentru politica 

externă a Uniunii care, dacă beneficiază de suficientă finanțare și dacă este pus în 

aplicare prin strategii coerente, contribuie la dezvoltarea durabilă, în special în țările în 

curs de dezvoltare; 

2. observă că Uniunea are o agendă comercială tot mai ambițioasă, așa cum se prezintă în 

strategia „Comerț pentru toți”; subliniază că ar trebui alocate fonduri suplimentare 

inițiativelor privind ajutorul pentru comerț, inclusiv măsurilor de sprijinire a comerțului 

local și intraregional, și suficiente resurse către Direcția Generală Comerț din cadrul 

Comisiei, pentru ca aceasta să poată duce la bun sfârșit numărul tot mai mare de 

activități, în special să pună în aplicare și să asigure respectarea dispozițiilor prevăzute 

de acordurile bilaterale și acordurile multilaterale și să asigure un nivel mai ridicat de 

coerență între agenda de politică comercială a Comisiei, pe de o parte, și obiectivele 

urmărite de Uniune în cadrul acțiunilor întreprinse la nivel mondial și cerința privind 

coerența politicilor în favoarea dezvoltării, pe de altă parte, fără a reduce sau 

redirecționa bugetul alocat cooperării pentru dezvoltare; subliniază faptul că finanțarea 

alocată ajutorului pentru comerț reprezintă un instrument vital pentru crearea de 

structuri și proiecte, în special în țările cel mai puțin dezvoltate; consideră că ar trebui 

sprijinită o astfel de inițiativă și că finanțarea aferentă ar trebui majorată; în plus, 

solicită Comisiei să coordoneze punerea în aplicare a măsurilor în cauză pentru a 

maximiza eficacitatea acestora; subliniază că este important să se evalueze aceste 

acorduri și reafirmă necesitatea de a sprijini în mod corespunzător strategia comercială a 

Uniunii, care constituie unul dintre principalii piloni ai politicii externe a UE;  
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3. subliniază că este urgent necesar ca bugetul Uniunii și structura sa să fie reorganizate în 

profunzime în contextul revizuirii viitorului CFM, ținând seama de agenda de politică 

comercială, și solicită Comisiei să prezinte Consiliului și a Parlamentului o inițiativă în 

acest sens; 

4. observă că cetățenii Uniunii solicită tot mai mult să se implice și să participe în mai 

mare măsură la politica comercială și că acest interes manifestat de cetățeni a devenit o 

prioritate pentru Comisie; subliniază, în această privință, că este crucial să se aloce 

suficiente resurse pentru a implica activ cetățenii în procesul de elaborare a politicii 

comerciale a Uniunii și pentru a sensibiliza în mai mare măsură cetățenii Uniunii cu 

privire la beneficiile acestei politici; solicită să se includă grupurile consultative interne 

și platformele comune în dialogul cu cetățenii, deoarece acestea sunt principalele 

instrumente cu ajutorul cărora se poate asigura participarea efectivă a societății civile la 

asigurarea respectării și monitorizarea aplicării dispozițiilor din capitolele privind 

durabilitatea comerțului ale acordurilor comerciale; solicită să se elaboreze indicatorii-

cheie de performanță care sunt în prezent avuți în vedere pentru evaluarea performanței 

administrațiilor vamale la nivel național și la nivelul Uniunii; invită statele membre să 

își asume un rol mai activ în a explica valoarea adăugată a politicii comerciale a 

Uniunii, având în vedere faptul că le revine responsabilitatea de a elabora mandatele de 

negociere; 

5. subliniază că comerțul internațional echitabil reprezintă un instrument esențial pentru 

politica externă a Uniunii care, dacă beneficiază de suficientă finanțare și dacă este pus 

în aplicare prin strategii politice, economice, comerciale și de dezvoltare coerente, 

contribuie la dezvoltarea durabilă, în special în țările în curs de dezvoltare, permițându-i 

astfel Uniunii să joace un rol activ în combaterea cauzelor migrației; 

6. subliniază că sprijinul tehnic și asistența economică în materie de comerț oferite de 

politica europeană de vecinătate (PEV) partenerilor apropiați de la granița estică și de la 

cea sudică ai Uniunii au o contribuție importantă la stabilitatea din aceste regiuni; 

7. consideră că, pentru a se asigura că pot fi acoperite cererile viitoare de împrumuturi sau 

granturi, în cazul în care acestea sunt justificate, va fi nevoie de un nivel mai ridicat de 

finanțare a asistenței macrofinanciare, cu condiția să fie respectate, în același timp, 

condițiile stabilite de Parlament; subliniază faptul că acordarea asistenței 

macrofinanciare nu ar trebui să aducă din nou țările beneficiare într-o stare de 

dependență, fiind necesară, în acest scop, stabilirea unor condiții de rambursare 

corespunzătoare; consideră că pe termen mai lung ar trebui să se ia în calcul 

posibilitatea de a integra instrumentul AMF în Instrumentul european de vecinătate 

pentru a mări coerența acțiunilor UE; 

8. solicită Comisiei să evalueze instrumentele existente destinate promovării 

internaționalizării IMM-urilor, analizându-le coerența cu alte instrumente de susținere a 

IMM-urilor aflate la dispoziția Uniunii, cum ar fi COSME, precum și subsidiaritatea, 

nesuprapunerea și complementaritatea în raport cu programele respective ale statelor 

membre; solicită Comisiei să facă, în timp util, propuneri pentru evaluarea la jumătatea 

perioadei a acestor programe, cu scopul de a le crește eficiența și eficacitatea; 

9. reamintește că orice nouă inițiativă a Uniunii, inclusiv cele în domeniul apărării, ar 

trebui să fie finanțată prin fonduri suplimentare și nu ar trebui să fie în detrimentul 
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liniilor bugetare existente; 

10. în ceea ce privește Fondul european de ajustare la globalizare (FEG), remarcă faptul că, 

deși rezultatele sale diferă de la caz la caz, acesta beneficiază de un buget insuficient, nu 

funcționează în mod sistematic și, prin urmare, nu este un instrument corespunzător 

pentru a compensa efectele secundare ale automatizării, digitalizării și globalizării; ia 

act de faptul că alte inițiative similare au fost puse în aplicare cu succes în economii 

comparabile; subliniază că este nevoie de fonduri și resurse suplimentare pentru a 

finanța FEG și pentru a spori eficacitatea și funcționalitatea acestuia; consideră, în acest 

sens, că eliminarea sarcinilor inutile este esențială pentru asigurarea unui grad mai 

ridicat de eficiență; subliniază importanța pe care o are formarea pentru a le oferi 

lucrătorilor aflați în șomaj instrumentele necesare în vederea reintegrării reușite pe piața 

muncii; 

11. reamintește că Uniunea are datoria de a integra egalitatea de gen în toate politicile sale 

și recunoaște că politica comercială poate avea impacturi diferite în materie de gen în 

diferitele sectoare ale economiei; solicită integrarea perspectivei de gen în toate 

capitolele acordurilor comerciale negociate recent și furnizarea resurselor necesare 

pentru punerea în aplicare a acestora, inclusiv evaluări ex-ante, ex-durante și ex post ale 

impactului, cu date defalcate în funcție de gen. 
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7.9.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Joachim Zeller 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

A. întrucât, într-o situație caracterizată de insuficiența resurselor, ar trebui acordată o atenție 

mai mare necesității de a respecta disciplina bugetară și de a utiliza fondurile în mod 

eficient și eficace, garantând astfel maximizarea valorii lor adăugate europene; 

B. întrucât obiectivul principal al proiectului de buget pentru 2018 va fi să asigure bugetul 

Uniunii cu mijloacele necesare pentru a-și realiza integral contribuția sporită în ceea ce 

privește coeziunea economică, socială și teritorială, ocuparea forței de muncă (cu drepturi 

depline și măsuri de protecție pentru forța de muncă), creșterea economică sustenabilă, 

investițiile cu obiective clare și solidaritatea în toate statele membre, mari și mici, care se 

confruntă cu probleme sau care sunt prospere, și pentru a fi în măsură să reacționeze la 

provocările constante și la noile evoluții, precum și la efectele acestora în ceea ce privește 

redresarea economică întârziată și adâncirea inegalităților și asupra imigrației, ajutorului 

umanitar și securității; 

C. întrucât creșterea globală cu 8,1 % a plăților comparativ cu bugetul pentru 2017 este 

determinată de majorarea creditelor de plată destinate fondurilor structurale și de investiții 

europene, care ar trebui să își atingă pe deplin „viteza de croazieră” în 2018; 

D întrucât marea majoritate a plăților (94 %) sunt legate de finanțarea unor noi programe 

(pentru perioada 2014-2020), în timp ce doar 6 % din plăți se referă la finalizarea 

programelor mai vechi (lansate înainte de 2014), 
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Fișele de program pentru cheltuieli operaționale care însoțesc bugetul pentru 2018 

1.  salută fișele de program pentru cheltuielile operaționale care însoțesc proiectul de buget 

general pentru 2018 (COM(2017)400), care sunt menite să furnizeze informații în 

conformitate cu articolul 38 din Regulamentul financiar, incluzând atât estimările ex-ante 

privind realizările și rezultatele viitoare, cât și informații ex-post legate de performanța 

programelor;  

2. subliniază faptul că fișele constituie, în parte, un răspuns la solicitarea Parlamentului cu 

privire la întocmirea bugetului în funcție de performanțe1, însă constată, cu toate acestea, 

că fișele în cauză completează metoda obișnuită de întocmire a bugetului bazată pe 

activități cu unele date de performanță; 

3.  subliniază că actualul cadru de performanță al programelor, astfel cum este menționat în 

fișele de program, include peste 700 de indicatori de diferite tipuri, care măsoară 

performanța utilizând drept criterii 61 de obiective generale și 228 de obiective specifice;  

4. subliniază că nu toți indicatorii respectivi măsoară în mod direct performanța bugetului 

Uniunii: unii indicatori furnizează informații contextuale foarte detaliate (de exemplu, 

„obiectivul european privind alocarea a 3 % din PIB pentru C&D” sau „ponderea 

cercetătorilor în cadrul populației active a UE”) sau prelucrează informațiile aferente (de 

exemplu, „calitatea cererilor de finanțare pentru proiecte”, „numărul de participanți”);  

5. invită Comisia să unifice cât mai mult posibil procesul de raportare, pentru a prezenta o 

imagine reală a execuției bugetului și a valorii adăugate obținute; 

6.  solicită Comisiei să furnizeze, pentru fiecare program, o imagine schematică a datelor 

disponibile privind performanța, indicând distanța care trebuie parcursă până la atingerea 

țintei propuse în cazul tuturor indicatorilor specifici incluși în actul de bază; această 

imagine schematică ar trebui să reprezinte ponderea progreselor realizate, pentru fiecare 

indicator, în direcția atingerii obiectivului final și să măsoare realizările obținute în efortul 

de îndeplinire a obiectivelor; 

7. ia act de faptul că analiza datelor colectate pentru fiecare program în parte, inclusiv a 

datelor pentru 2014, 2015 și 2016 a confirmat că, în această etapă a punerii în aplicare, 

pentru peste 80 % dintre indicatori, informațiile relevante sunt disponibile în totalitate sau 

parțial;  

8.  îndeamnă Comisia ca, în scopul simplificării:  

– să alinieze cadrul de performanță utilizat în vederea elaborării raportului de evaluare 

menționat la articolul 318 din TFUE (raportul anual privind gestionarea și 

performanța) și în instrumentele de gestiune aferente acestuia (planul de gestiune și 

rapoartele de activitate ale direcțiilor generale) cu cadrul de performanță prevăzut în 

fișele de program; 

                                                           
1 În cadrul Raportului său privind cadrul de control intern integrat, adoptat la 3 iunie 2013, Parlamentul a 

solicitat instituirea unui model de întocmire a bugetului public în funcție de performanțe, în cadrul căruia 

pentru fiecare linie bugetară se definesc obiective și rezultate care trebuie atinse, progresele urmând a fi 

măsurate prin intermediul indicatorilor de performanță. 
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– să utilizeze cadrul de performanță prevăzut în fișele de program ca bază pentru a 

realiza o evaluare a implementării Strategiei UE 2020 și a celor 10 priorități ale 

Comisiei pentru 2015-2019; și 

– să includă date actualizate cel puțin anual privind rezultatele pentru toți indicatorii 

stabiliți în fișele de program; 

9. apreciază faptul că noua abordare privind „bugetul axat pe rezultate” a fost, pentru prima 

oară, integrată de către Comisie în procedura sa internă de întocmire a bugetului, pentru a 

putea reexamina cheltuielile pe baza experienței acumulate în trecut și a identifica 

posibilități de ajustare; 

10. invită Comisia să le transmită Parlamentului European și Consiliului informațiile specifice 

utilizate în pregătirea proiectului de buget 2018, mai precis cu privire la domeniile în care 

programele de cheltuieli ale Uniunii au înregistrat rezultate pozitive sau în care, 

dimpotrivă, procesul de punere în aplicare este mai lent decât se preconizase sau 

arhitectura programelor nu este adecvată pentru a permite obținerea rezultatelor așteptate;  

11. invită Comisia pentru bugete a Parlamentului European ca, în colaborare cu comisiile 

responsabile pentru domeniile relevante ale Parlamentului, să promoveze o veritabilă 

cultură a rezultatelor în cadrul eforturilor de optimizare a utilizării cheltuielilor și să 

propună întreruperea operațiunilor de cheltuire a fondurilor în cazul programelor cu un 

nivel scăzut de performanță doar pe baza unei analize detaliate a cauzelor performanțelor 

slabe; subliniază din nou că nu se pot obține rezultate tangibile fără resurse suficiente; 

12. relevă faptul că Parlamentul, în calitate de autoritate de descărcare de gestiune, este 

mandatat să-și exprime opiniile cu privire la obiectivele politice prezentate de Comisie în 

cadrul proiectului de buget și că Parlamentul ar trebui să evalueze raportul costuri-

beneficii cântărind toți factorii care au un impact asupra eficacității proiectelor; 

Politicile sectoriale 

13. subliniază că, în special pentru fermele de dimensiuni mai mici, plățile directe efectuate în 

cadrul politicii agricole comune („PAC”) s-ar putea să nu-și îndeplinească pe deplin rolul 

de plasă de siguranță pentru stabilizarea veniturilor fermelor, având în vedere că actuala 

repartizare a plăților duce la faptul că 20 % din ansamblul fermelor din UE primesc 80 % 

din totalul plăților directe, ceea ce indică, de asemenea, că ar trebui să se țină seama de 

diferențele de dimensiune între diferitele state membre; 

14. solicită Comisiei ca, în contextul reformei PAC, să evalueze dacă schema de plăți directe 

din cadrul PAC este concepută în mod corespunzător pentru stabilizarea veniturilor tuturor 

fermelor sau dacă un model diferit de distribuție a plăților directe în Uniune ar putea 

permite realizarea mai eficientă a obiectivului respectiv și solicită de asemenea Comisiei 

să evalueze dacă această nouă metodă de distribuție ar trebui să fie obligatorie; remarcă 

faptul că această evaluare ar trebui să aibă un impact asupra propunerilor bugetare care 

vizează măsurile de piață;  

15. observă că Comisia a considerat că este dificil, dacă nu imposibil, să furnizeze o estimare 

a cheltuielilor legate de migranți/solicitanții de azil în funcție de țară, întrucât gestionarea 
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fluxurilor de migrație cuprinde o gamă largă de activități1; ar dori, prin urmare, să fie 

informat cu privire la modul în care Comisia a fost în măsură să elaboreze estimări precise 

în legătură cu acest domeniu de politică în contextul întocmirii bugetului în funcție de 

performanțe și cu privire la criteriul utilizat până în prezent pentru a stabili alocarea 

fondurilor FAMI în diferitele state membre; 

Instrumentele financiare 

16. remarcă faptul că fișele de program pentru 2018 conțin dispoziții care se referă la 

instrumente financiare finanțate de programe specifice și ia act de faptul că, potrivit 

Comisiei, astfel de informații nu fac parte din raportarea oficială cu privire la 

instrumentele financiare finanțate din bugetul Uniunii, astfel cum se prevede la articolul 

140 alineatul (8) din Regulamentul financiar, întrucât Comisia prezintă un raport anual 

separat privind instrumentele financiare sprijinite de bugetul general în temeiul articolului 

140 alineatul (8) din Regulamentul financiar, iar cel mai recent raport pentru 2015 a fost 

publicat la data de 24 octombrie 2016; solicită Comisiei să furnizeze informații complete 

privind alocarea instrumentelor financiare și rezultatele obținute până în prezent din punct 

de vedere economic, social și din punctul de vedere al mediului, precum și în ceea ce 

privește efectul de levier preconizat și real; 

17. își reiterează îndemnul adresat Comisiei de a spori gradul de transparență în ceea ce 

privește utilizarea instrumentelor financiare (IF), de a raporta periodic cu privire la efectul 

de levier, la pierderi și la riscuri și de a prezenta o analiză costuri-beneficii a 

instrumentelor financiare în care să le compare cu forme mai directe de finanțare a 

proiectelor; 

18. ia act cu îngrijorare de faptul că cifrele privind punerea în aplicare a FEIS arată că 

majoritatea investițiilor sunt concentrate în cele mai mari cinci economii din UE, ceea ce 

poate contribui la subminarea realizării obiectivului strategic al Uniunii de a asigura o mai 

mare coeziune; 

19. este preocupat de faptul că fondurile fiduciare și alte instrumente care utilizează 

contribuții substanțiale de la bugetul Uniunii continuă să nu fie supravegheate și trase la 

răspundere în mod adecvat de către Parlamentul European și insistă asupra asumării 

responsabilității în mai mare măsură de către aceste instrumente; 

Brexitul 

20. invită Comisia să prezinte o estimare detaliată, care să includă explicații cu privire la 

metoda de calcul, a costurilor generate de decizia guvernului Regatului Unit de a se 

retrage din Uniunea Europeană; de asemenea, invită Comisia să publice cât mai curând 

posibil o prezentare generală a modului în care intenționează să facă față reducerii 

veniturilor la buget după Brexit combinată cu creșterea cheltuielilor pentru aspecte 

precum securitatea și migrația. 

 

                                                           
1  Răspunsul la întrebarea cu solicitare de răspuns scris nr. 23 – audierea comisarului AVRAMOPOULOS 

de către Comisia CONT din 29 noiembrie 2016. 



 

RR\1136723RO.docx 41/110 PE610.722v02-00 

 RO 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 4.9.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

19 

1 

2 

Membri titulari prezenți la votul final Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de 

Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Raffaele Fitto, Luke Ming 

Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Jean-François Jalkh, 

Arndt Kohn, Claudia Schmidt, Bart Staes, Hannu Takkula, Indrek 

Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller 

Membri supleanți prezenți la votul final Caterina Chinnici, Brian Hayes, Julia Pitera 

 



 

PE610.722v02-00 42/110 RR\1136723RO.docx 

RO 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

19 + 

ALDE 

ECR 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

VERTS/ALE 

Martina Dlabajová, Hannu Takkula 

Raffaele Fitto 

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong 

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Claudia Schmidt, Joachim 

Zeller 

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Caterina Chinnici, Cătălin Sorin Ivan, Arndt 

Kohn, Derek Vaughan 

Bart Staes, Indrek Tarand 

 

1 - 

ENF Jean-François Jalkh 

 

2 0 

EFDD Jonathan Arnott, Marco Valli 

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 



 

RR\1136723RO.docx 43/110 PE610.722v02-00 

 RO 

 

 

7.9.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Markus Ferber 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru bugete, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. pledează pentru ca bugetul 2018 al Uniunii să contribuie la realizarea priorităților stabilite 

în semestrul european, mai precis să relanseze investițiile orientate spre viitor, să 

încurajeze convergența, să urmărească reforme structurale echilibrate din punct de vedere 

social, sustenabile și orientate către creștere, pentru a determina creșterea competitivității 

și practicarea unor politici fiscale responsabile; subliniază că, pentru a realiza prioritățile 

semestrului european, sunt necesare sinergii între bugetul Uniunii și bugetul unui stat 

membru; 

2. subliniază importanța esențială a liniei bugetare „Coordonarea și supravegherea, precum și 

comunicarea privind uniunea economică și monetară, inclusiv moneda euro” ca mijloc 

tehnic și de comunicare pentru o mai bună coordonare a politicilor economice, inclusiv în 

contextul semestrului european, pentru contribuția sa la obligațiile de supraveghere în 

temeiul tratatului și la generarea de date critice, dar și pentru acțiunile sale de sprijin 

pentru asistența financiară, contribuind astfel la stabilitatea financiară în interiorul și în 

afara Uniunii; 

3. subliniază necesitatea de a sprijini dezbaterile actuale privind viitorul UEM prin finanțarea 

instrumentelor necesare în vederea asigurării unei dezbateri ample cu cetățenii și cu părțile 

interesate; 

4. subliniază necesitatea de a introduce un set standard de date pentru înregistrarea, 

raportarea și monitorizarea execuției bugetelor naționale și a bugetului Uniunii, precum și 



 

PE610.722v02-00 44/110 RR\1136723RO.docx 

RO 

a contribuției acestora la realizarea obiectivelor stabilite în analiza anuală a creșterii și în 

recomandările specifice fiecărei țări; 

5. salută includerea unor resurse adecvate prevăzute în bugetul pe 2018 pentru a susține 

autoritățile europene de supraveghere (AES); subliniază că rolul AES este esențial pentru 

a promova punerea în aplicare consecventă a legislației Uniunii și o mai bună coordonare 

între autoritățile naționale și pentru a asigura stabilitate financiară, piețe financiare mai 

bine integrate, protecția consumatorilor și convergența în materie de supraveghere; 

subliniază că, în interesul unei utilizări prudente a bugetelor lor, AES trebuie, în 

permanență, să se limiteze strict la sarcinile și la mandatul care le-au fost încredințate de 

legiuitorul european; 

6. consideră că bugetul AES are în continuare potențial de raționalizare; subliniază, prin 

urmare, că orice eventuală majorare a mijloacelor puse la dispoziția AES ar trebui să fie 

însoțită de măsuri de raționalizare adecvate; 

7. propune ca, întrucât, din ce în ce mai mult, grosul sarcinilor AES își pierde caracterul 

legislativ și se axează pe convergența în materie de supraveghere și pe impunerea 

respectării normelor, bugetul și resursele umane ale AES ar trebui să fie realocate intern; 

subliniază că toate cele trei agenții vor trebui să aloce resurse adecvate pentru a analiza 

implicațiile pe care Brexitul le va avea asupra viitorului piețelor financiare ale Uniunii; 

8. evidențiază că AES ar trebui să se asigure că sistemele informatice folosite sunt eficiente, 

ușor de utilizat, sigure și rentabile; prin urmare, pentru a obține creșteri suplimentare ale 

eficienței, solicită să se examineze posibilitatea de a avea o organizație administrativă 

comună, compusă dintr-un departament IT comun și un departament comun de resurse 

umane. 

9. reamintește că ar trebui să e revizuiască finanțarea AES-urilor; solicită Comisiei să 

prezinte, în cadrul următoarei revizuiri a AES, o propunere care să analizeze posibilitatea 

de a introduce taxe corespunzătoare și proporționale pentru participanții la piață, care să 

înlocuiască parțial contribuțiile autorităților naționale competente, fără a compromite 

independența AES; încurajează Comisia să prezinte în scurt timp o propunere de revizuire 

a AES; 

10. subliniază că costurile aferente mutării Autorității Bancare Europene (ABE) din Londra ar 

trebui suportate de Regatul Unit; subliniază, însă, că Comisia ar fi trebuit să pregătească 

alocările financiare necesare în eventualitatea în care ar fi nevoită să suporte costurile 

aferente; 

11. consideră că eficiența trebuie să fie criteriul fundamental în cadrul procesului decizional 

privind mutarea ABE; în contextul viitoarei revizuiri a AES, invită Comisia să analizeze 

toate opțiunile, inclusiv organizarea structurală a AES, pentru a realiza astfel câștiguri de 

eficiență; 

12. subliniază că o parte semnificativă a bugetului aferent fiecărei AES în parte este cheltuită 

pe chiriile pentru spațiile de birouri; ia act de faptul că prețul chiriilor variază considerabil 

de la o AES la alta; ia act de faptul că chiria plătită de EIOPA este de 29 EUR/m² pe lună, 

în timp ce chiria plătită de ESMA este de 52,5 EUR/m² pe lună; subliniază că ar trebui să 
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se acorde atenție sporită costului închirierii spațiilor de birouri atunci când se decide noua 

locație a ABE; 

13. subliniază că în domeniul digitalizării serviciilor financiare, în special în ceea ce privește 

tehnologia registrelor distribuite, este nevoie de o consolidare suplimentară a expertizei 

tehnice pentru a se putea reacționa mai bine la potențialele provocări și, prin urmare, 

sprijină în mod expres continuarea finanțării pentru Grupul operativ orizontal pentru 

tehnologia registrelor distribuite; de asemenea, solicită să se dezvolte cazuri de utilizare 

pentru aplicații guvernamentale, cu scopul de a valorifica potențialul de inovare al 

tehnologiei; 

14. subliniază că este necesar să se asigure resursele adecvate pentru a sprijini acțiunile 

Uniunii de combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive, 

în special prin intermediul unei acțiuni pregătitoare pentru consolidarea capacităților, 

dezvoltarea programatică și comunicare în contextul combaterii eludării fiscale, a 

evaziunii fiscale și a fraudei fiscale, care să succeadă proiectului-pilot lansat în 2016; 

15. este de opinie că ar trebui să se aloce mai multe resurse în cadrul bugetului Uniunii pe 

2018 pentru a efectua o analiză cuprinzătoare și obiectivă a riscurilor pe care le prezintă 

țările terțe din punctul de vedere al deficiențelor lor strategice în ceea ce privește 

combaterea spălării de bani și a finanțării terorismului, pe baza criteriilor definite la 

articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849, și pentru a întocmi o listă a jurisdicțiilor „cu risc 

ridicat”; 

16. salută disponibilitatea Eurostat de a îmbunătăți ușurința de utilizare a datelor sale online și 

consideră, prin urmare, că rezerva bugetară adoptată în anul precedent nu trebuie repetată; 

invită Eurostat să pună în aplicare, în această perspectivă, cerințele prevăzute de 

prelungirea pe perioada 2018-2020 a programului statistic european; 

17. invită Comisia să continue reformarea Grupului Consultativ European pentru Raportare 

Financiară (EFRAG), în special în ceea ce privește sarcinile și responsabilitățile acestuia, 

întărind astfel influența Uniunii în stabilirea standardelor internaționale de contabilitate; 

18. subliniază că este important să se sprijine finalizarea de către Comisie a inițiativei sale 

privind uniunea piețelor de capital, precum și să se asigure punerea în aplicare a planului 

de acțiune privind serviciile financiare pentru consumatori, generând astfel beneficii 

pentru consumatori, întreprinderi și investitori. 
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31.8.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI 
SOCIALE 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportoare pentru aviz: Deirdre Clune 

 

SUGESTII 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 

bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. reamintește că creșterea durabilă și investițiile reprezintă factori-cheie pentru crearea de 

locuri de muncă decente care să ducă la o încadrare în muncă de calitate, precum și 

pentru a spori nivelul de prosperitate pentru toți; reamintește că este necesar să se 

asigure orientarea fondurilor structurale și de investiții cu mai multă eficacitate către 

promovarea unei creșteri economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii, 

reducerea inegalităților și stimularea convergenței sociale ascendente; în acest context, 

subliniază că bugetul UE ar trebui să contribuie din punct de vedere financiar la 

îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 în domeniul social și al ocupării forței 

de muncă; 

2. ia act de majorarea globală de la un an la altul propusă de Comisie în ceea ce privește 

creditele de la rubrica 1 – Creștere inteligentă și favorabilă incluziunii (+2,5 % în 

credite de angajament și +18,3 % în credite de plată); ia act, de asemenea, de majorările 

proporțional mai mari de la rubrica 1b – Coeziune economică, socială și teritorială 

(+2,4 % în credite de angajament și 25,7 % în credite de plată); 

3. subliniază faptul că aceste resurse suplimentare nu trebuie să încalce principiul 

subsidiarității, să elimine investițiile private sau să înlocuiască măsurile naționale; 

4. este preocupat de propunerea de a reduce cu 8,85 % creditele de angajament de la 

capitolul „Ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune”; 

5. își manifestă îngrijorarea cu privire la toate reducerile de la titlul „Ocuparea forței de 
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muncă, afaceri sociale și incluziune” efectuate de către Consiliul European; subliniază, 

în acest sens, că modificările care reduc programarea bugetară pentru ocuparea forței de 

muncă, afaceri sociale și incluziune trebuie respinse și că trebuie găsit un echilibru 

adecvat între creditele de angajament și creditele de plată pentru a permite acestor 

politici să își atingă potențialul maxim; 

6. subliniază că bugetul aferent exercițiului 2018 trebuie să exercite un rol determinant în 

consolidarea contribuției Uniunii la reducerea inegalităților, la crearea de creștere 

economică și de locuri de muncă pe teritoriul său, acordând o atenție deosebită 

combaterii șomajului în rândul persoanelor care sunt cele mai îndepărtate de piața 

muncii și combaterii sărăciei, axându-se îndeosebi asupra sărăciei în rândul copiilor; 

prin urmare, solicită din nou executarea deplină a liniilor bugetare destinate ocupării 

forței de muncă și afacerilor sociale; 

7. reamintește că există 2 milioane de întreprinderi din sectorul economiei sociale în 

Europa, care asigură locuri de muncă pentru 14,5 milioane de persoane și vizează să 

aibă un impact de mediu, social sau societal de interes general; subliniază că acestea 

contribuie, la nivelul Uniunii, la ocuparea forței de muncă, coeziunea socială, 

dezvoltarea regională și rurală, protecția mediului, protecția consumatorilor, agricultură, 

dezvoltarea țărilor terțe și la politicile în domeniul securității sociale; invită Comisia să 

stabilească un plan de acțiune european finanțat în mod adecvat, care să promoveze 

întreprinderile din domeniul economiei sociale din Uniune și să stimuleze inovarea 

socială; reamintește că întreprinderile sociale se confruntă cu dificultăți pentru a găsi 

oportunități de finanțare adecvate din cauza lipsei de înțelegere a modului lor de 

funcționare și din cauza dimensiunii lor reduse; subliniază că este important să se 

asigure o finanțare adecvată prin intermediul programului pentru competitivitatea 

întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, al Fondului social european (FSE) 

și al Fondului european de dezvoltare regională; 

8. reamintește că ratele șomajului în rândul tinerilor sunt în continuare inacceptabil de 

ridicate în Uniune și că situația tinerilor șomeri, în special a celor care nu sunt încadrați 

profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), este 

deosebit de îngrijorătoare; subliniază că, pentru a soluționa această problemă, este 

extrem de important să se asigure o finanțare adecvată și oportună a sistemelor aferente 

Garanției pentru tineret (YEI) prin intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor și al FSE; subliniază, în acest context, că este necesar ca aceste 

instrumente să fie finanțate în mod adecvat, în timp util, și accentuează, în special, 

importanța noilor fonduri în valoare de 500 milioane EUR convenite în favoarea 

Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor pentru 2017; de 

asemenea, ia act cu îngrijorare de declarația Curții de Conturi1conform căreia nu pot fi 

ajutate toate persoanele din categoria NEET numai cu resursele puse la dispoziție de la 

bugetul UE; 

9. reamintește, în special, că este important să se asigure o finanțare de cel puțin 700 de 

milioane EUR în favoarea YEI pentru perioada 2018-2020, astfel cum s-a convenit în 

cadrul revizuirii CFM la jumătatea perioadei, urmând a fi împărțită între anii 2018, 2019 

și 2020 în trei tranșe egale în valoare de 233,33 milioane EUR, astfel cum se reflectă în 

proiectul de buget pentru 2018; solicită, de asemenea, să se aloce suficiente credite de 

                                                           
1 http://www.eca.europa.eu/ro/Pages/NewsItem.aspx?nid=8265 
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plată pentru a asigura transpunerea adecvată în practică a YEI; 

10. reamintește că EURES este un instrument important care permite, în același timp, 

creșterea mobilității forței de muncă, precum și combaterea șomajului și a insuficienței 

forței de muncă calificate în Uniune; constată totuși că nivelul de cunoaștere al EURES 

este, în continuare, foarte scăzut; subliniază că este important să se aloce fonduri 

adecvate și în timp util prin intermediul EaSI pentru a finanța campanii de informare în 

Uniune; 

11. accentuează că este important să existe o finanțare adecvată și o bună gestiune bugetară 

în cazul programelor aferente cadrului financiar multianual 2014-2020 care vizează să 

combată șomajul, sărăcia și excluziunea socială, precum FSE, inclusiv YEI, Fondul 

european de ajustare la globalizare (FEG), diferitele axe ale Programului pentru 

ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) și Fondul de ajutor european destinat 

celor mai defavorizate persoane (FEAD); 

12. reiterează, în special, cererea sa de a se asigura credite de angajament și mai ales credite 

de plată în bugetul 2018 pentru FSE, dat fiind că acesta intră într-o perioadă de 

executare intensă, iar numărul cererilor de plată din partea statelor membre va crește; 

13. salută majorările propuse pentru FEG (+2 % pe an în credite de angajament din pachetul 

financiar maxim disponibil pentru acest fond) și FEAD (+1,9 % în credite de 

angajament); cu toate acestea, este îngrijorat de reducerea creditelor de plată propusă 

pentru FEAD (-9,07 %), în plus față de o reducere a cheltuielilor de sprijin ale acestuia; 

14. afirmă că dialogul social este un instrument-cheie pentru asigurarea unei creșteri 

durabile, îmbunătățirea condițiilor de muncă, realizarea unei convergenței ascendente și 

atingerea unui echilibru între competitivitate și echitate; regretă, prin urmare, reducerile 

operate de către Consiliul European în ceea ce privește liniile referitoare la relațiile de 

muncă și dialogul social, informarea, consultarea și participarea reprezentanților 

întreprinderilor; 

15. ia act de faptul că din finanțarea de 72,8 milioane EUR propusă de Comisie pentru 

Corpul european de solidaritate (creditele urmează să fie înscrise în rezervă până la 

adoptarea de către legislator a actului de bază), 2,5 milioane EUR vor fi furnizate în 

2018 prin intermediul axei Progress a EaSI, iar 11,1 milioane EUR vor fi realocate de la 

FSE și, prin urmare, vor fi retrase de la alte priorități legate de ocuparea forței de 

muncă, afaceri sociale și incluziunea socială; consideră, dimpotrivă, că CES ar trebui 

finanțat recurgând la toate mijloacele financiare disponibile în temeiul actualului 

Regulament privind CFM; 

16. reamintește faptul că Parlamentul, în calitate de colegislator pentru programele UE și 

unul dintre cele două componente ale autorității bugetare, se opune realocării fondurilor 

de la programele prioritare; 

17. salută faptul că 18,4 milioane EUR alocate Corpului pentru 2018 reprezintă fonduri noi; 

insistă însă asupra faptului că finanțarea CES nu trebuie să reprezinte o presiune 

suplimentară și să aibă un impact negativ asupra programelor existente care vizează 

ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, educația și cetățenia activă (precum 

programele Europa pentru cetățeni și Erasmus +, Programul pentru ocuparea forței de 
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muncă și inovare socială și proiectele finanțate de FSE) și nici nu va denatura 

funcționarea programelor sau măsurilor de succes existente; este îngrijorat, prin urmare, 

de faptul că resursele sunt transferate de la programe importante, cum ar fi FSE, 

Erasmus și Life; 

18. respinge reducerea finanțării pentru Agenția EU-OSHA propusă de Consiliu și reafirmă 

că este important să se respingă această propunere de reducere; 

19. solicită ca obiectivul de reducere a personalului EUROFOUND pentru anul 2018 să fie 

amânat în mod excepțional; 

20. afirmă din nou că proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (AP) reprezintă 

instrumente foarte utile pentru inițierea de noi activități și politici în domeniul ocupării 

forței de muncă și al incluziunii sociale, precum și faptul că mai multe idei ale Comisiei 

pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale au fost puse în aplicare cu succes în 

trecut ca proiecte-pilot sau acțiuni pregătitoare; încurajează utilizarea integrală a 

marjelor disponibile la fiecare rubrică; solicită ca Parlamentul European să fie informat 

în mod periodic și detaliat cu privire la diferitele etape ale procesului de punere în 

aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare de către Comisie; invită Comisia 

să respecte conținutul convenit și aprobat de Parlament și de Consiliu atunci când pune 

în aplicare proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare;   

21. ia act de faptul că cinci proiecte-pilot au primit fie un rating „A”, fie un rating „B” și 

încurajează autoritatea bugetară să le includă în bugetul pe 2018, iar pe Comisie să le 

pună în aplicare fără întârziere; 

22. reamintește că prevalența tot mai mare a bolilor autoimune și cronice în Uniune 

reprezintă amenințări grave la adresa sistemelor de sănătate europene și a pieței forței de 

muncă; subliniază că este important să se finanțeze cercetarea și dezvoltarea unor 

planuri de acțiune la nivelul Uniunii privind prevenirea și diagnosticarea timpurie a 

bolilor autoimune și cronice, precum și privind îmbătrânirea în condiții bune de sănătate 

pe tot parcursul vieții, începând din copilărie; 

23. reamintește că numărul persoanelor care au nevoie de îngrijiri este în creștere; 80 % 

dintre toate activitățile de îngrijire sunt realizate de îngrijitori neoficiali, în special de 

femei, care au grijă de rudele lor; subliniază că multe dintre acestea își reduc programul 

de lucru profesional sau chiar își părăsesc locul de muncă din cauza multelor 

responsabilități pe care le au în calitate de îngrijitori; accentuează că, pentru a sprijini 

îngrijitorii neoficiali, este necesar să se finanțeze în mod durabil rețeaua europeană de 

îngrijitori (EUROCARERS) și să existe un schimb de exemple de bune practici între 

toate statele membre; 
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ 
ALIMENTARĂ 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean 

 

SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

bugete, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. subliniază că 19,5 % din creditele de angajament totale din proiectul de buget pe 2018 (PB 

2018) sunt legate de climă și că se va ajunge doar la 18,8 % în perioada CFM dacă se 

mențin tendințele bugetare actuale; subliniază că ar trebui să se depună toate eforturile 

posibile pentru a atinge obiectivul de 20 %; 

2. reamintește că, potrivit Curții de Conturi Europene, se riscă în mare măsură ca obiectivul 

de alocare a 20 % din bugetul Uniunii pentru politicile climatice să nu fie atins, în timp ce, 

potrivit cifrelor Comisiei, ponderea finanțării dedicate politicilor climatice a fost, în 

medie, de 17,6 % în perioada 2014-2016; împărtășește opinia CCE potrivit căreia, pentru 

a atinge obiectivul global de 20 % până la sfârșitul lui 2020, rata aferentă finanțării 

politicilor climatice ar trebui să fie majorată pentru a atinge o medie de 22 % pe parcursul 

anilor care au mai rămas din actuala perioadă de programare, și anume perioada 2017-

2020; reamintește că, în martie 2017, ECOFIN a solicitat, de asemenea, statelor membre 

să cheltuiască o sumă mai mare din bugetul Uniunii pentru finanțarea politicilor climatice 

pe parcursul perioadei rămase din actualul CFM, având în vedere angajamentele 

suplimentare asumate cu ocazia COP 21 de la Paris; 

3. reiterează că realizarea obiectivelor prevăzute de Strategia Europa 2020 depinde de 

integrarea politicilor climatice și a utilizării eficiente a resurselor în toate politicile 

Uniunii; bugetul Uniunii trebuie să susțină, de asemenea, obiectivele Acordului de la 

Paris; 
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4. consideră că proiectele finanțate din fonduri ale Uniunii, inclusiv din FEIS, nu ar trebui să 

aibă un impact negativ asupra tranziției către o economie circulară, cu emisii scăzute de 

dioxid de carbon; este, prin urmare, stringent să se efectueze o examinare amănunțită a 

bugetului Uniunii, pentru a identifica cheltuielile care afectează negativ mediul și pentru a 

elabora și adopta o strategie de eliminare treptată a acestora; 

5. ia act de faptul că 8,2 % din totalul creditelor de angajament sunt legate de inversarea 

declinului biodiversității; solicită să se aloce suficiente resurse pentru protejarea 

biodiversității;  

6. ia act de majorarea cu 29,1 milioane EUR a creditelor de angajament pentru LIFE 

(+5,9 %); regretă faptul că LIFE reprezintă doar 0,3 % din PB 2018;  

7. este preocupat de faptul că Comisia intenționează să realoce 2 milioane EUR din fondurile 

disponibile în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii și 1,5 milioane EUR din 

fondurile disponibile în cadrul programului LIFE către Corpul european de solidaritate; 

invită Comisia să se asigure că realocarea de fonduri de la mecanismul de protecție civilă 

al Uniunii și de la programul LIFE către Corpul european de solidaritate nu afectează în 

niciun caz funcționarea eficace a programelor respective, nici nu împiedică ori nu întârzie 

diferite acțiuni și inițiative prevăzute în materie de protecție civilă, de protecție a mediului 

și a biodiversității și de adaptare la schimbările climatice; 

8. își exprimă îngrijorarea cu privire la reducerea cu 13,1 % a creditelor de plată aferente 

LIFE; avertizează cu privire la problemele care ar putea apărea din cauza lipsei de resurse 

pentru plăți; 

9. ia act de sumele de 66,4 milioane EUR în credite de angajament (+2,9 %) și de 55,9 

milioane EUR în credite de plată (-3,1 %) propuse pentru sănătate; regretă că aceste sume 

reprezintă doar 0,04 % din PB 2018 și 1,5 % din rubrica 3 (în credite de angajament); 

10. ia act de sumele de 286,7 milioane EUR în credite de angajament (+11,9 %) și de 248,4 

milioane EUR în credite de plată (+5,9 %) propuse pentru produse alimentare și hrană 

pentru animale; regretă că aceste sume reprezintă doar 0,18 % din PB 2018 și 7% din 

rubrica 3 (în credite de angajament);  

11. ia act de majorarea creditelor de angajament pentru mecanismul de protecție civilă al 

Uniunii (33,2 milioane EUR, +7,2 %), care reprezintă un element fundamental al 

solidarității Uniunii;  

12. dezaprobă în termeni fermi reducerile de personal din cadrul AEM (-3 posturi), ECHA (-

2), ECDC (-2), EFSA (-4) și EMA (-5), care, având în vedere că sarcinile și îndatoririle 

acestora sunt tot mai mari, vor avea aproape inevitabil un impact negativ asupra activității 

lor; solicită ca acestea să beneficieze de resurse umane și financiare suficiente; în plus, 

este preocupat de faptul că, în cazul agențiilor finanțate din onorarii, cum ar fi EMA, 

reducerile de personal impuse în ultimii ani au determinat reducerea personalului ce 

îndeplinește sarcini finanțate, de fapt, din onorariile solicitanților, și nu din bugetul 

Uniunii; aceste reduceri s-au realizat fără a se lua în considerare volumul de muncă 

suplimentar generat de creșterea numărului de cereri ori creșterea aferentă a veniturilor 

provenite din onorariile plătite de solicitanți pentru serviciile oferite, care ar fi putut 
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permite să se mărească efectivele de personal, evitându-se, totodată, orice impact asupra 

bugetului Uniunii; 

13. reamintește îndeosebi că AEM ajută Uniunea să ia decizii în cunoștință de cauză cu 

privire la îmbunătățirea mediului, integrarea considerentelor de mediu în politicile 

economice și realizarea tranziției către durabilitate și că, în contextul politicii Uniunii 

privind clima și energia pentru 2030, Comisia a propus o activitate nouă pentru AEM în 

domeniul guvernanței uniunii energetice fără a suplimenta deloc schema de personal în 

acest scop; 

14. remarcă, în special, că EMA se va confrunta cu o creștere a volumului de lucru și cu 

necesități bugetare suplimentare în 2018, ca urmare a deciziei Regatului Unit de a se 

retrage din Uniunea Europeană; solicită Comisiei să pună la dispoziție personal și resurse 

bugetare suplimentare în 2018, pentru a se asigura că această agenție poate continua să își 

îndeplinească sarcinile în mod eficace și să înceapă toate activitățile necesare pentru a-și 

pregăti mutarea, care va avea loc în 2019; propune, prin urmare, ca, în spiritul bunei 

gestiuni financiare, EMA să fie autorizată să mențină o rezervă bugetară pentru a putea 

reacționa la costuri neprevăzute cu care s-ar putea confrunta în 2018 sau ulterior ca 

urmare a unor variații nefavorabile ale cursului de schimb valutar; 

15. invită Comisia să pună în aplicare rapid proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare și solicită 

Comisiei să asigure sprijin în continuare pentru inițiativele în curs și noile proiecte-pilot; 

16. reamintește că proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare ar trebui să dispună de o finanțare 

suficientă de-a lungul întregului lor ciclu de viață, astfel încât să își poată atinge întregul 

potențial. 
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10.10.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Jerzy Buzek 

SUGESTII 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. respinge reducerile propuse de Consiliu, de 4,5 % la creditele de angajament și de 1,4 % 

la creditele de plată în comparație cu propunerea Comisiei pentru liniile bugetare care 

vizează sectoarele industriei, cercetării și energiei de la rubrica 1a a bugetului Uniunii pe 

2018; ia act de majorarea cu 5,5 % a creditelor de angajament și cu 5,3 % a creditelor de 

plată pentru liniile bugetare care vizează sectoarele industriei, cercetării și energiei de la 

rubrica 1a a bugetului Uniunii pe 2018 în comparație cu 2017; salută faptul că bugetul 

pentru 2018 propus de Comisie se concentrează pe succesul generațiilor tinere și pe 

crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate; remarcă noile niveluri, mai ridicate, 

de susținere pentru tinerii cercetători propuse de Comisie; în acest context, dezaprobă 

tăierile de fonduri propuse de Consiliu în programele de antreprenoriat oferite de EIT; 

2. regretă profund tăierile de fonduri considerabile de 0,5 miliarde EUR în credite de 

angajament și de 120 de milioane EUR în credite de plată aplicate Cadrului strategic 

comun pentru cercetare și inovare, acestea având efecte negative considerabile asupra 

Orizont 2020; ia act de faptul că aceste reduceri sunt propuse în ciuda faptului că, în 

prezent, în domeniul cercetării și al dezvoltării se înregistrează un deficit de investiții de 

aproximativ 150 de miliarde EUR pe an; intenționează, prin urmare, să adopte măsuri 

pentru a anula toate reducerile propuse de Consiliu; este îngrijorat din cauză că fondurile 

insuficiente alocate programului Orizont 2020 au avut ca urmare o rată de succes scăzută 

a solicitărilor de finanțare; invită Comisia să respecte împărțirea pe categorii a bugetului 

programului Orizont 2020, astfel cum este descrisă în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 

1291/2013; 

3. cere să se restabilească profilul anual inițial al liniilor bugetare aferente programului 

Orizont 2020 și MIE care au fost reduse pentru dotarea Fondului de garantare al FEIS, de 

exemplu prin recurgerea la toate mijloacele financiare disponibile în temeiul 

Regulamentului CFM existent; reamintește faptul că, în cursul negocierilor privind FEIS, 
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Parlamentul a solicitat ca impactul negativ asupra celor două programe menționate 

anterior să fie redus în măsura în care este posibil; este îngrijorat din cauza faptului că 

extinderea propusă a FEIS poate slăbi din nou programul Orizont 2020 și MIE; 

4. reamintește că obiectivele uniunii energetice și obiectivele europene în materie de climă 

se numără printre principalele priorități legislative actuale; invită Comisia să pună la 

dispoziție resursele financiare necesare pentru realizarea de investiții în acest domeniu; 

consideră că ar trebui asigurate fondurile necesare pentru secțiunea MIE-Energie pentru a 

integra mai în profunzime piața energetică a Uniunii și este preocupat de reducerile 

propuse de Consiliu în ceea ce privește creditele de angajament și creditele de plată pentru 

această secțiune; 

5. subliniază că trebuie îndeplinite obiectivele pieței unice digitale, în vederea promovării 

incluziunii digitale pentru economia, sectorul public și cetățenii Uniunii și că, pentru 

aceasta, inițiative legislative precum WIFI4EU sunt cruciale; îi solicită Comisiei să 

asigure o finanțare suficientă pentru liniile bugetare aferente și să își respecte 

angajamentul aferent investițiilor în WIFI4EU între 2017 și 2020; 

6. insistă ca Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul 

Energiei (ACER) să i se aloce resurse financiare și umane suficiente pentru a putea face 

față extinderii mandatului său; constată, de asemenea, că resursele financiare și numărul 

de posturi suplimentare pentru Agenția GNSS European, care trebuie să își îndeplinească 

mandatul și să asigure gestionarea viitoare corespunzătoare și eficientă a programului 

Galileo, precum și pentru Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor și a 

Informațiilor, rămân insuficiente pentru ca ele să își poată îndeplini noile atribuții 

conferite de legislația Uniunii; 

7. este conștient de importanța deosebită a liniilor bugetare pentru „Provocări societale” și, 

mai precis, a liniei bugetare pentru îmbunătățirea sănătății și bunăstării pe tot parcursul 

vieții pentru creșterea nivelului de trai în Uniune; încurajează Comisia să mențină fonduri 

suficiente în acest scop și regretă reducerile propuse de Consiliu; 

8. subliniază că IMM-urile sunt o componentă esențială a economiei Uniunii, deoarece oferă 

un număr mare de locuri de muncă în cadrul Uniunii și relevă necesitatea de a crea un 

mediu de afaceri propice IMM-urilor și de a sprijini grupurile și rețelele de IMM-uri; 

salută suplimentarea fondurilor pentru Instrumentul dedicat IMM-urilor și pentru 

continuarea FEIS în propunerea Comisiei; constată totuși cu profundă îngrijorare faptul că 

reducerile propuse de Comisie la bugetul COSME și cele propuse de Consiliu la 

Instrumentul dedicat IMM-urilor transmit un semnal contradictoriu întreprinderilor 

europene; 

9. ia act de acțiunea pregătitoare pentru apărare; subliniază, cu toate acestea, că o astfel de 

activitate ar trebui să fie dotată cu noi resurse, dat fiind impactul său semnificativ asupra 

bugetului Uniunii; subliniază că fereastra de cercetare are nevoie de finanțare 

suplimentară în cadrul CFM-ului pentru perioada de după 2020; se arată îngrijorat de 

concentrarea creditelor pe palierul MIE-Energie pentru a pune la dispoziție resurse în 

perioada 2019-2020 pentru, de exemplu, industria de apărare a UE; 

10. ia notă de majorarea acordată programelor de asistență pentru dezafectare nucleară; 

recunoaște necesitatea asistenței financiare pentru dezafectare, dar regretă întârzierile 
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înregistrate în desfășurarea programelor; invită Comisia să facă majorări bine cumpănite 

și rezonabile, ținând cont de aceste întârzieri; 

11. subliniază că, în situația în care Uniunea nu-și va respecta angajamentele legale și politice 

privind creditele de plată, credibilitatea acesteia și încrederea în capacitatea instituțiilor 

Uniunii de a-și îndeplini rolul vor avea mult de suferit. 
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20.7.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Daniel Dalton 

 

SUGESTII 

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, 

competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. observă că, în cadrul procedurii bugetare, răspunderea Comisiei pentru piața internă și 

protecția consumatorilor (IMCO) vizează liniile bugetare de la titlurile 2 (Piața internă, 

industrie, antreprenoriat și IMM-uri), 14 (Impozitare și uniune vamală) și 33 (Justiție și 

consumatori); 

2. consideră că o piață internă funcțională, unificată și cu un nivel ridicat de integrare, care 

asigură condiții echitabile pentru consumatori și IMM-uri este un element fundamental 

pentru creșterea competitivității Uniunii și subliniază că trebuie ținut cont de trecerea la 

era digitală, cu o alocare bugetară adecvată, în special pentru IMM-uri; 

3. își manifestă convingerea că politica de protecție a consumatorilor reprezintă una dintre 

principalele priorități orizontale pentru Uniunea Europeană și că bugetul alocat acestei 

politici ar trebui să reflecte acest lucru; solicită Comisiei să facă tot posibilul pentru a 

îmbunătăți nivelul de educație și de informare cu privire la politica de protecție a 

consumatorilor, precum și cu privire la siguranța produselor și la supravegherea pieței, în 

special în ceea ce privește piața unică digitală și să integreze interesele consumatorilor în 

cadrul tuturor politicilor Uniunii; 

4. salută faptul că, în cadrul procedurii bugetare pe 2018, principalele priorități ale IMCO în 

domenii precum uniunea vamală, protecția consumatorilor, competitivitatea și piața 

internă a bunurilor și serviciilor au fost luate în considerare cu alocări bugetare adecvate 

în ceea ce privește creditele de angajament; 
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5. constată că creditele de plată pentru liniile bugetare IMCO se diminuează cu 15 % în 

termeni generali și se așteaptă ca această reducere să corespundă strict unei planificări 

adecvate a plăților de către Comisie a contractelor în curs și că fondurile existente vor fi 

suficiente pentru efectuarea tuturor plăților în 2018; 

6. salută creditele pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor, deoarece 

reprezintă una dintre prioritățile de sprijinire a spiritului antreprenorial și de stimulare a 

creșterii economice durabile și a creării de locuri de muncă; subliniază necesitatea unei 

finanțări eficiente pentru inovare, extindere, internaționalizare și acces la piețele țărilor 

terțe, pentru a crește competitivitatea întreprinderilor Uniunii la nivel internațional; 

7. salută majorarea creditelor de angajament din cadrul liniei bugetare 02 02 01 „Promovarea 

spiritului antreprenorial și îmbunătățirea competitivității și a accesului pe piețe al 

întreprinderilor din Uniune”, însă își exprimă, totodată, îngrijorarea cu privire la reducerea 

creditelor de plată aferente acestei linii bugetare, având în vedere faptul că IMM-urile 

continuă să se confrunte cu probleme în acele domenii ale economiei reale; subliniază că 

asigurarea unui sprijin financiar suficient de solid pentru microîntreprinderi, antreprenori 

și IMM-uri ar trebui să fie prioritatea fundamentală a Uniunii; subliniază că asigurarea 

unui acces corespunzător la finanțare este esențială pentru a menține competitivitatea 

IMM-urilor și pentru a le ajuta să facă față provocărilor legate de accesul la piața internă, 

precum și la piața mondială; 

8. salută alocarea de fonduri pentru modernizarea uniunii vamale, care sprijină 

implementarea Codului vamal al Uniunii („Codul”) și dezvoltarea unui sistem de vămi 

electronice, acest lucru reprezentând unul dintre domeniile prioritare pentru mai buna 

funcționare a pieței interne; subliniază faptul că punerea în aplicare deplină și uniformă a 

Codului este esențială pentru a proteja cetățenii și interesele financiare ale Uniunii și 

solicită Comisiei și statelor membre să depună eforturi pentru a respecta dispozițiile 

articolului 278 din Cod privind aplicarea măsurilor tranzitorii până la data-limită de 31 

decembrie 2020, cu scopul de a asigura punerea în aplicare deplină a Codului; 

9. salută alocarea de fonduri pentru linia bugetară 33 04 01 „Protejarea intereselor 

consumatorilor și îmbunătățirea siguranței acestora și a informațiilor”, dat fiind că politica 

de protecție a consumatorilor este una dintre principalele politici ale Uniunii; 

10. solicită alocarea de fonduri pentru finanțarea tuturor proiectelor-pilot și, în special, a 

noilor proiecte-pilot intitulate „Competențe digitale pentru întreprinderile nou-înființate 

din UE” pentru sprijinirea inovării și a comerțului transfrontalier și „Evaluarea 

presupuselor diferențe existente în ceea ce privește calitatea produselor vândute pe piața 

unică”, proiect menit să ofere un răspuns la preocupările consumatorilor legate de 

eventualele diferențe existente în ceea ce privește calitatea produselor comercializate sub 

aceeași marcă și folosind ambalaje identice pe piața internă; solicită, de asemenea, 

extinderea proiectului-pilot intitulat „Inițiativa de sensibilizare cu privire la algoritmi”, al 

cărui obiectiv este definirea unor prototipuri de abordări și soluții politice precis orientate 

și detaliate pentru a răspunde provocărilor complexe care vor apărea în viitorul apropiat și 

mai îndepărtat în legătură cu procesele decizionale algoritmice. 
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31.8.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Evžen Tošenovský 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. subliniază că bugetul alocat pentru transport și turism ar trebui să fie corelat cu importanța 

și contribuția acestor sectoare la creșterea economică și la dezvoltarea durabilă, cu 

interesele utilizatorilor și să vizeze locuri de muncă de bună calitate în Uniune; regretă, în 

acest sens, faptul că Consiliul a impus reduceri la liniile bugetare legate de sectorul 

transporturilor de la rubrica 1a și sugerează ca acestea să fie readuse la nivelul inițial; 

2. reiterează importanța pe care o are instrumentul de finanțare Mecanismul pentru 

interconectarea Europei (MIE) pentru finalizarea rețelei TEN-T și pentru realizarea 

spațiului european unic al transporturilor; subliniază că reducerile bugetare care au avut 

loc în cazul MIE în trecut, din cauza finanțării pentru inițiativa Fondul european pentru 

investiții strategice (FEIS), ar trebui evitate în viitor; regretă că nu a fost posibil să se 

realizeze o recuperare totală a fondurilor destinate MIE; invită Comisia să prezinte noi 

inițiative și norme financiare care să se aplice în mod specific combinațiilor între 

granturile pentru MIE-Transporturi și finanțările pentru FEIS; 

3. este de opinie că MIE este un instrument vital, cu o valoare adăugată semnificativă pentru 

Uniune în vederea optimizării rețelei de transport în întreaga Uniune, conectând și/sau 

modernizând infrastructurile de transport noi și existente și asigurând interoperabilitatea 

serviciilor de transport; consideră că ar trebui să se prevadă fondurile necesare pentru a 

putea îndeplini obiectivul primar al MIE-Transporturi, punând accentul pe rețeaua 

centrală; subliniază că este nevoie de o coordonare îmbunătățită între statele membre 

pentru a asigura consecvența între proiectele transfrontaliere, ca parte a infrastructurii 

feroviare, aeriene și rutiere centrale; subliniază, de asemenea, importanța finanțării unor 
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planuri speciale pentru modernizarea infrastructurii expuse în cea mai mare măsură 

riscului deteriorării, cum sunt podurile și pasajele subterane; subliniază faptul că este 

important să se investească în aeroporturile regionale, care pot îndeplini rolul de 

catalizator al eficienței și productivității activității comerciale și al dezvoltării economice 

regionale; 

4. subliniază necesitatea de a sprijini în continuare proiectele de cale ferată de mare viteză 

care leagă părțile de vest și de est ale Europei; reiterează importanța construirii legăturilor 

lipsă din conexiunile feroviare transfrontaliere regionale dezafectate, precum și importanța 

modernizării și întreținerii infrastructurii de transport existente, care ar permite o mai bună 

cooperare între statele membre și/sau țările terțe, de exemplu crearea macroregiunii Mării 

Negre; salută demersul Comisiei de a cofinanța restabilirea legăturilor feroviare regionale 

transfrontaliere care au fost dezafectate sau abandonate; subliniază că optimizarea 

infrastructurii este o condiție esențială pentru dezvoltarea regiunilor rămase în urmă din 

Uniune și invită Comisia să creeze instrumente bugetare specifice care să sprijine acest 

proces; încurajează statele membre, regiunile transfrontaliere și Comisia să intensifice și 

mai mult aceste proiecte bazate pe o abordare ascendentă; 

5. consideră că, în lumina recentelor inițiative ale Comisiei și ale Băncii Europene de 

Investiții (BEI) de a acorda prioritate împrumuturilor și noilor instrumente financiare, este 

important să se pună la dispoziție suficiente resurse pentru granturi, deoarece granturile 

continuă să fie un instrument de finanțare esențial în sectorul transporturilor, mai ales 

pentru proiectele de infrastructură și alte proiecte, în special cele pentru care se 

preconizează o absență a investițiilor private; reamintește că, pentru a îndeplini obiectivele 

programului TEN-T, este esențial ca proiectele cu o componentă tehnologică importantă, 

cum ar fi Sistemul European de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS), să beneficieze 

de resurse adecvate, inclusiv prin exploatarea oportunităților bazate pe parteneriatele de 

tip public-privat care sunt create prin intermediul schemei FEIS, cu scopul de a mobiliza 

volumul corespunzător de finanțare pentru perioada rămasă din actualul cadru financiar 

multianual (CFM); subliniază, cu toate acestea, importanța sinergiilor dintre diferitele 

scheme de finanțare precum MIE, FEIS și fondurile ESI, în scopul maximizării impactului 

fondurilor Uniunii; 

6. invită Comisia să prezinte un raport privind execuția și nivelul de absorbție a fondurilor 

structurale și de coeziune în cadrul proiectelor de infrastructură, specificând pentru fiecare 

proiect în parte dacă acesta contribuie la dezvoltarea rețelei centrale, a coridoarelor și a 

rețelei globale; solicită Comisiei să transmită Parlamentului European și Consiliului 

prezentări generale anuale ale tuturor proiectelor concrete cofinanțate de UE în domeniul 

transportului și al turismului, incluzând detalii cu privire la sumele aferente; invită, de 

asemenea, Comisia, în contextul publicării recente a pachetului privind mobilitatea, să 

prezinte o imagine de ansamblu privind locurile de parcare sigure și securizate existente și 

planificate destinate șoferilor de camioane; invită Comisia să prezinte estimări ale 

costurilor pentru operațiunile de modernizare a locurilor de parcare existente și de 

construire a unora noi și să examineze posibile opțiuni de utilizare a programelor de 

finanțare la nivel european; 

7. subliniază importanța obiectivelor stabilite de COP 21 în ceea ce privește transportul 

pentru combaterea schimbărilor climatice; subliniază că ar trebui să existe mijloacele 

financiare pentru a asigura un transfer modal dinspre șosele înspre modurile durabile de 
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transport (căi ferate, transportul maritim și pe căile navigabile interioare), precum și 

pentru a optimiza conexiunile multimodale și pentru a trece la servicii digitale în domeniul 

transportului; reiterează importanța consolidării unei economii bazate pe transporturile cu 

emisii scăzute de carbon prin dezvoltarea coridoarelor de transport feroviar de marfă, care 

reprezintă un element esențial pentru transferul transportului de marfă dinspre șosele 

înspre căile ferate și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea transportului feroviar; consideră 

că ERTMS ar trebui să fie pus în funcțiune pentru a maximiza beneficiile 

interoperabilității în cadrul spațiului feroviar unic european; încurajează statele membre să 

investească într-un transport public inteligent, sustenabil și integrat; recomandă totodată să 

se acorde atenție reducerii zgomotului în transporturi pentru a oferi cetățenilor un mediu 

de înaltă calitate; încurajează Comisia să finanțeze și să susțină proiecte care să dezvolte și 

să îmbunătățească transportul fluvial, cum ar fi decolmatarea și curățarea fluviului 

Dunărea; 

8. subliniază rolul extrem de important al Sistemelor Globale de Navigație prin Satelit 

Europene (GNSS) – Galileo și EGNOS – pentru sistemul de transport, în special pentru 

siguranță și securitate, inclusiv în domeniul aviației, al transportului rutier, feroviar și 

maritim, precum și pentru dezvoltarea și exploatarea sistemelor de transport multimodale 

autonome; reiterează faptul că bugetele destinate programelor GNSS European și Orizont 

2020 trebuie să asigure un sprijin financiar suficient pentru aplicațiile din aval și din 

amonte; regretă reducerea cu 9,6 % a resurselor pentru GNSS European - Galileo și 

EGNOS; îndeamnă să fie reinstituite la nivelul primar liniile bugetare dedicate 

programelor spațiale europene cărora urmează să li se aplice o reducere suplimentară de 5 

% și să se continue finanțarea adecvată a programelor spațiale, ale căror costuri nu ar 

trebui să fie subestimate; 

9. invită Comisia să garanteze finanțarea pentru dezvoltarea și punerea la dispoziție a unei 

infrastructuri globale de radionavigație prin satelit și a serviciilor aferente pentru 

infrastructura Galileo și EGNOS; reiterează importanța asigurării unei finanțări suficiente 

în 2018 pentru Galileo și EGNOS, cu scopul de a garanta furnizarea de servicii GNSS 

rapide și fără întrerupere pentru drumuri inteligente și vehicule conectate, pentru o flotă și 

un transport de marfă inteligente și pentru gestionarea traficului, cum ar fi serviciile de 

management al traficului aerian (ATM), ERTMS, eCall; consideră că ar trebui să se 

asigure finanțarea necesară pentru EGNOS cu scopul de a face posibilă extinderea, în mod 

prioritar, a acoperirii sistemului EGNOS în zona sud-estică și în zona de est a Europei și, 

ulterior, în Africa și în Orientul Mijlociu, precum și cu scopul de a permite instalarea 

stațiilor necesare ale sistemului EGNOS de monitorizare a semnalului și a integrității sale 

(RIMS) și interconectarea acestora cu sistemul; 

10. subliniază sarcinile esențiale ale Agenției GNSS European (GSA) în ceea ce privește 

Galileo și EGNOS și recunoaște, de asemenea, contribuția GSA la competitivitatea 

Uniunii și la inovarea tehnologică; este preocupat de faptul că au fost alocate resurse 

insuficiente pentru GSA în vederea îndeplinirii mandatului său și consideră că este 

necesar ca GSA să dispună de personal suficient, inclusiv de experți cu înaltă specializare, 

pentru a asigura buna funcționare și exploatare a programelor GNSS europene; subliniază 

contribuția importantă a Agenției Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), în calitatea 

sa de autoritate de certificare, pentru furnizarea serviciilor EGNOS și acțiunile 

pregătitoare necesare pentru monitorizarea performanței programului Galileo; 
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11. subliniază importanța agențiilor europene din domeniul transportului pentru buna 

funcționare a spațiului european al transporturilor; consideră că acestor agenții ar trebui să 

li se aloce resurse bugetare adecvate, în conformitate cu modificările recente sau 

previzibile ale responsabilităților lor; 

12. subliniază importanța abordării eficace și a soluționării definitive a problemei fluxurilor 

migratorii, indiferent dacă acestea provin de pe mare sau de pe uscat; își exprimă speranța 

că Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, Agenția Europeană pentru Paza de 

Frontieră și de Coastă și Frontex vor primi o finanțare corespunzătoare pentru a desfășura 

operațiuni de patrulare la frontierele externe ale Uniunii; 

13. atrage atenția asupra provocărilor legate de securitate și de siguranță în sectorul aviației și 

asupra importanței contribuției AESA în acest domeniu, în special în ceea ce privește 

amenințările legate de securitatea cibernetică și de condițiile meteo din spațiu, precum și 

în ceea ce privește siguranța pasagerilor care efectuează zboruri în spațiul aerian din afara 

Uniunii; subliniază importanța alocării unei finanțări adecvate pentru AESA, pentru a 

asigura asumarea cu succes a noilor responsabilități, astfel cum sunt definite în propunerea 

de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în 

domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța 

Aviației, precum și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului 

European și al Consiliului1; 

14. subliniază încă o dată că AESA a redus deja cu 5 % numărul posturilor în decurs de cinci 

ani, astfel cum a fost convenit în Acordul interinstituțional; prin urmare, consideră că 

orice altă reducere propusă de Consiliu ar putea periclita funcționarea corespunzătoare a 

AESA și ar putea-o împiedica să își îndeplinească sarcinile deja atribuite, precum și pe 

cele care îi vor fi atribuite de autoritatea legislativă; subliniază în continuare că noile 

posturi ale AESA care sunt necesare pentru a îndeplini sarcini suplimentare ca urmare a 

noilor evoluții ale politicii și a noii legislații trebuie să fie excluse din orice obiectiv de 

reducere; 

15. subliniază că posturile AESA (inclusiv pensiile aferente) care sunt finanțate integral din 

industrie și, prin urmare, nu au impact asupra bugetului Uniunii nu ar trebui să facă 

obiectul niciunei reduceri de personal preconizate, inclusiv al celei prevăzute de Acordul 

interinstituțional; 

16. subliniază că ar trebui să se lase la latitudinea AESA majorarea numărului de posturi 

finanțate integral de industrie în decursul exercițiului financiar, în funcție de volumul de 

muncă fluctuant, cum ar fi cererile din partea industriei; subliniază că, în acest scop, 

autoritatea bugetară ar trebui ca, pe lângă numărul de posturi finanțate din onorarii și taxe 

deja autorizate prin adoptarea bugetului AESA, să indice procentul suplimentar de posturi 

(în cadrul unei revizuiri ascendente de 10 %) care ar putea fi aprobate de Consiliul de 

administrație al AESA, pe baza unei propuneri a AESA, cu scopul de a răspunde unei 

evoluții neprevăzute a cererii pieței; subliniază, în plus, că decizia Consiliului de 

administrație ar trebui să se bazeze pe o evaluare documentată a volumului de muncă 

neprevăzut și a criteriilor de eficiență; 

                                                           
1  COM(2015)0613. 
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17. subliniază importanța pe care o are Orizont 2020 în a promova și a sprijini proiectele de 

cercetare și inovare în domenii ca gestionarea inteligentă a logisticii și mobilitatea în 

sectorul transporturilor, inclusiv conducerea autonomă,  mobilitatea publică și utilizarea în 

comun a transporturilor, precum și siguranța transporturilor; regretă reducerea finanțării 

pentru Orizont 2020 destinate cercetării și inovării în domeniul transporturilor; consideră 

că asigurarea unui sistem de transport inteligent, sigur și fără sincope reprezintă, pentru 

Uniune, o valoare adăugată semnificativă, consolidând sistemul de transport european; 

subliniază necesitatea de a consolida contribuția programelor Orizont 2020 și MIE, 

precum și a altor surse de finanțare relevante ale Uniunii la proiectele care vizează 

siguranța, securitatea, inovarea și digitalizarea în domeniul aviației, cu implicarea strânsă 

a AESA în desfășurarea achizițiilor publice și în punerea în aplicare a acestor proiecte; 

18. reiterează importanța asigurării unei finanțări adecvate pentru întreprinderile comune, 

printre altele SESAR, SHIFT2RAIL și CLEAN SKY; consideră că SHIFT2RAIL ar trebui 

să acorde prioritate proiectelor axate pe interoperabilitate și să maximizeze beneficiile 

interoperabilității în cadrul spațiului feroviar unic european; consideră că este important să 

se aloce fonduri care să permită întreținerea infrastructurilor și respectarea criteriilor de 

calitate, pentru a asigura o mai mare siguranță și protecție a consumatorilor;  

19. subliniază necesitatea unei finanțări adecvate pentru implementarea componentelor 

SESAR, cu scopul de a asigura darea în funcțiune a funcționalităților de management al 

traficului aerian (ATM) care sunt considerate esențiale pentru îmbunătățirea 

performanțelor sistemului ATM din Uniune; 

20. invită Comisia să prezinte rezultatul proiectelor-pilot și al acțiunilor pregătitoare 

încoronate de succes care au fost finanțate în ultimii ani din bugetul general al Uniunii. 

solicită, în special, Comisiei să prezinte stadiul progreselor înregistrate în ceea ce privește 

proiectul-pilot privind un spațiu mai curat prin operațiuni de retragere de pe orbită și 

materiale inovatoare pentru echipamentele spațiale, cu scopul de a ameliora eficacitatea 

viitoarei inițiative tehnologice comune ce urmează a fi implementată în sectorul spațial; 

21. încurajează Comisia să continue să acorde prioritate finanțării măsurilor de securitate și 

siguranță pentru toate mijloacele de transport, care ar putea avea impact asupra fluxurilor 

de pasageri; încurajează Comisia să se concentreze asupra siguranței utilizatorilor 

vulnerabili ai drumurilor, precum pietonii, bicicliștii și motocicliștii; încurajează Comisia 

să sprijine inițiativele care ar putea ameliora siguranța rutieră și, prin urmare, să contribuie 

la atingerea obiectivului strategic de a reduce la jumătate, până în 2020, numărul de 

decese și numărul cazurilor de vătămări grave cauzate de accidentele rutiere survenite în 

pe șoselele din Europa; invită Comisia să ia act de decalajul considerabil în materie de 

calitate a infrastructurii dintre regiunile rămase în urmă și restul Europei și solicită 

Comisiei să crească investițiile în regiunile menționate; 

22. subliniază importanța sprijinirii turismului durabil, protejând, în același timp, sursele sale, 

care se regăsesc în patrimoniul natural, cultural, istoric și industrial; subliniază importanța 

tranziției către turismul durabil, ceea ce presupune o mai bună coordonare între sectorul 

turismului și proiectele de infrastructură; subliniază că promovarea rețelei EuroVelo în 

combinație cu rețeaua feroviară TEN-T oferă beneficii economice și de mediu interesante, 

nu în ultimul rând pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri); subliniază faptul că în 

IMM-urile din sectoarele transportului și turismului întâmpină dificultăți în a se adapta la 
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transformarea digitală, fiind necesară sprijinirea lor; solicită să se majoreze finanțarea 

pentru sectorul turismului, în special pentru IMM-uri și digitalizarea acestora; consideră 

că ar trebui să se aloce fonduri pentru regiunile montane, rurale, de coastă, insulare și 

periferice pentru a sprijini continuarea procesului de dezvoltare a turismului în aceste 

regiuni; 

23. este, de asemenea, convins că ar trebui să se îmbunătățească în continuare accesibilitatea 

fără obstacole la serviciile de turism pentru persoanele cu mobilitate redusă; solicită 

Comisiei să sprijine diverse opțiuni în materie de măsuri de finanțare cu scopul de a 

asigura accesibilitatea serviciilor de transport, a mijloacelor de transport, a infrastructurii 

și a nodurilor intermodale, precum și măsuri suplimentare menite să îmbunătățească 

accesibilitatea mijloacelor de transport pentru persoanele cu dizabilități; 

24. salută noua inițiativă InterRail și consideră că aceasta ar putea să ofere tinerei generații o 

șansă de a explora libertatea de circulație călătorind într-un mod care protejează mediul și 

solicită ca acest proiect, ca și alte proiecte din domeniul turismului, să fie înscris la o linie 

bugetară directă, specifică și independentă de programele  de la rubrica 1a privind sectorul 

transporturilor și alte sectoare importante pentru competitivitatea și creșterea economică a 

Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta propuneri relevante în acest 

sens; 

25. încurajează Comisia să promoveze revitalizarea trenurilor europene de noapte 

confortabile, ca o alternativă sustenabilă la zborurile pe distanțe scurte și la deplasarea cu 

automobilul pe distanțe lungi. 
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8.9.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportoare pentru aviz: Iskra Mihaylova 

 

SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie 

competentă, să includă următoarele sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 

adoptată: 

1. subliniază importanța politicii de coeziune, care reprezintă principala politică de 

investiții publice a Uniunii bazată pe solidaritate, pentru a-și urma obiectivul său, în 

temeiul tratatului, de a reduce disparitățile economice, sociale și teritoriale în cadrul 

regiunilor europene și între ele; recunoaște contribuția majoră a bugetului Uniunii în 

calitate de instrument esențial de furnizare de resurse pentru realizarea priorităților și 

obiectivelor politicii de coeziune și reamintește că acesta ar trebui să contribuie 

financiar la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020; în acest context, subliniază 

rolul politicii de coeziune în crearea de creștere economică și de locuri de muncă în 

întreaga Uniune, precum și în realizarea obiectivelor și priorităților principale ale 

Uniunii, inclusiv obiectivele sale în materie de climă și energie și obiectivele sociale, 

precum și nevoia de a menține, a îmbunătăți și a simplifica politica de coeziune pentru a 

readuce Uniunea pe calea convergenței și a unei mai bune integrări; înțelege necesitatea 

actuală de a crește cheltuielile în domeniul securității, care reprezintă o condiție de bază 

pentru realizarea obiectivelor politicii de coeziune și a altor politici ale Uniunii; 

2. ia act de faptul că politica de coeziune a cunoscut o execuție insuficientă în primii ani ai 

perioadei 2014-2020 din cauza unor întârzieri și că, până la 30 iunie 2017, potrivit 

datelor furnizate de Direcția Generală Buget din cadrul Comisiei, plățile acumulate în 

Uniune pentru toate fondurile structurale și de investiții europene („fondurile ESI”) s-au 

ridicat la doar aproximativ 60 de miliarde de euro, cu o rată medie a plăților acumulate 

de 23,72 % (și de 19,76 % în regiunile mai puțin dezvoltate); subliniază întârzierile 

inacceptabile în punerea în aplicare a programelor actuale, care au subminat eficacitatea 

acestora până în prezent și au pus presiuni asupra autorităților de gestionare și 

beneficiarilor, ceea ce a sporit riscul de apariție a erorilor și a rezultatelor insuficiente; 
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solicită, prin urmare, tuturor părților interesate implicate în proces să își intensifice 

cooperarea pentru a elimina întârzierile în punerea în aplicare a programelor actuale; 

invită Comisia să ofere consiliere continuă statelor membre, să soluționeze întârzierile 

în desemnarea autorităților de administrare, certificare și auditare pentru a finaliza 

desemnarea acestora cât mai curând posibil și să colaboreze în mod activ în vederea 

accelerării punerii în aplicare și pentru a evita dezangajarea automată; invită Comisia și 

statele membre să colaboreze pentru a monitoriza în timp real cum sunt puse în aplicare 

programele din perioada 2014-2020, pentru a asigura o evoluție corespunzătoare a 

plăților în concordanță cu creditele de angajament autorizate, pentru a evita acumularea 

de facturi neplătite; mai mult decât atât, îndeamnă statele membre să exploateze pe 

deplin instrumentele de programare disponibile în perioada financiară actuală, precum și 

să asigure în continuare buna punere în aplicare a programelor operaționale; 

3. reamintește Comisiei să mențină grupul operativ creat în 2014 pentru perioada 2007-

2013 pentru a sprijini și accelera punerea în aplicare a programelor aferente perioadei 

2014-2020; 

4. recunoaște eforturile depuse de Comisie în vederea eliminării treptate a cererilor de 

plată neonorate; este preocupat de nivelul scăzut de depunere a cererilor de plată pentru 

programele din perioada 2014-2020, care ar putea duce la reapariția problemei legate de 

acumularea facturilor neplătite; solicită, în acest context, Comisiei să aibă în vedere 

posibilele aglomerări ulterioare la achitarea cererilor de plată care ar putea produce noi 

întârzieri; salută previziunile de plată până în 2020 furnizate la revizuirea la jumătatea 

perioadei a cadrului financiar multianual și solicită actualizarea lor în fiecare an; 

subliniază necesitatea reducerii diferențelor dintre statele membre în ceea ce privește 

prognozele realității prin introducerea unui sistem informatic de prognoză standardizat; 

5. ia act de creșterea cu 25,7 % a nivelului creditelor de plată de la rubrica 1b în proiectul 

de buget pentru 2018, precum și de majorarea cu 2,4 % a totalului creditelor de 

angajament față de bugetul pe 2017; se întreabă dacă cuantumurile respective sunt 

suficiente pentru a acoperi plățile de la rubrica în cauză având în vedere faptul că rata de 

selectare a proiectelor crește și se preconizează că execuția va atinge un ritm normal în 

2018; subliniază că este necesar să se pună la dispoziția bugetului Uniunii un nivel 

adecvat de credite pentru a acoperi plățile pentru politica de coeziune, pentru a 

demonstra capacitatea Uniunii de a-și îndeplini angajamentele și pentru a spori 

credibilitatea sa; 

6. solicită sinergii mai mari între programele din cadrul fondurilor ESI și celelalte 

programe ale Uniunii; consideră că granturile ar trebui să rămână baza finanțării 

politicii de coeziune; subliniază că instrumentele financiare pot juca un rol 

complementar granturilor, însă acestea ar trebui să fie utilizate numai atunci când 

valoarea lor adăugată a fost demonstrată atent, pe baza unor evaluări ex ante, analizând 

nu doar efectul lor de pârghie, ci și contribuția lor la principiile și obiectivele politicilor; 

consideră că combinarea instrumentelor de finanțare ar trebui monitorizată 

corespunzător, punând accentul pe rezultate și pe obiectivele atinse; consideră că cea 

mai bună abordare pentru realizarea sinergiei este defalcarea proiectelor și finanțarea 

diferitelor etape prin diferite instrumente, în locul combinării acestora; avertizează cu 

privire la faptul că utilizarea Fondului european pentru investiții strategice (FEIS) sau a 

altor instrumente financiare nu trebuie să submineze fondurile ESI; 
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7. salută faptul că proiectul de buget pentru 2018 include elemente din pachetul de 

revizuire la jumătatea perioadei care vor asigura o mai mare flexibilitate; solicită ca 

Comisia să nu mai propună realocări sau reduceri la rubrica 1b din CFM 2014-2020; 

invită Comisia să continue să se concentreze pe rezultate la execuția bugetului Uniunii 

și își exprimă sprijinul pentru toate demersurile întreprinse în direcția unei abordări 

bazate pe performanță; subliniază faptul că, la executarea bugetului pe 2018, ar trebui să 

se țină cont de creșterea potențialului ca urmare a simplificării și flexibilității prevăzute 

în „pachetul Omnibus”; subliniază necesitatea de a întreprinde acțiuni de sensibilizare 

cu privire la beneficiile aduse de bugetul Uniunii în rândul cetățenilor și la rezultatele 

obținute și de a pune în aplicare măsuri pentru a îmbunătăți comunicarea privind 

fondurile Uniunii și vizibilitatea acestora; 

8. salută noul pachet financiar de 140 milioane EUR care a fost creat pentru a facilita 

punerea în aplicare a Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) în 

perioada 2017-2020; reiterează importanța asigurării faptului că PSRS și programele de 

asistență tehnică funcționează ca soluții complementare; ia act de faptul că finanțarea 

PSRS va fi luată din alocări neutilizate pentru asistență tehnică și, prin urmare, invită 

Comisia să asigure faptul că nu își diminuează nivelul de ambiție în ceea ce privește 

asistența orientată punctual, cu o puternică finalitate tematică; 

9. solicită Comisiei să colaboreze cu statele membre pentru creșterea gradului de 

conștientizare a cetățenilor cu privire la prioritățile Uniunii și utilizarea transparentă, 

corectă și responsabilă a resurselor Uniunii, un principiu general menit să aducă 

cetățenii UE mai aproape de proiectul european; 

10. ia act de faptul că la momentul revizuirii la jumătatea perioadei Comisia nu a considerat 

necesar să crească plafoanele globale de plăți după ce a concluzionat că mecanismele de 

flexibilitate existente erau suficiente; este de opinie că Comisia ar trebui să se asigure în 

continuare că poartă un dialog deschis cu Parlamentul European în legătură cu acest 

aspect pe măsură ce continuă monitorizarea punerii în aplicare a programului în cadrul 

fondurilor ESI; 

11. ia act de faptul că Comisia crede că riscul dezangajărilor automate pentru perioada de 

programare 2014-2020 este scăzut în prezent; de asemenea, ia act de faptul că regula 

dezangajării automate pentru perioada 2014-2020 (n+3) se va aplica pentru prima dată 

la sfârșitul anului 2017; dat fiind ritmul lent de execuție, invită Comisia să se asigure că 

Parlamentului European îi sunt furnizate informații adecvate și în timp util privind 

riscul ca dezangajările să crească, în special având în vedere că statele membre 

urmăresc să justifice tranșele de angajamente la sfârșitul lui 2018. 
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31.8.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Tibor Szanyi 

 

SUGESTII 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, care este 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

1. ia act de propunerea privind alocarea sumei de 59,5 miliarde EUR sub formă de credite 

de angajament, care echivalează cu o creștere de 1,7 % comparativ cu exercițiul 2017, 

precum și propunerea de majorare a creditelor de plată cu 2,6 %, majorare care 

corespunde sumei de 56,3 miliarde EUR, alocată la rubrica 2 în cadrul proiectului de 

buget (PB) 2018; constată totuși că această creștere se datorează în principal nivelului 

inferior al veniturilor alocate estimate a fi disponibile pentru FEGA în cadrul PB 2018 

comparativ cu bugetul 2017, printre altele în condițiile în care ultimele tranșe aferente 

unor decizii importante de verificare a conformității trebuie plătite în 2017; 

2. salută faptul că, în principiu, creditele de angajament pentru Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală rămân la același nivel ca în bugetul pe 2017, în timp ce 

creditele de plată solicitate sunt efectiv în creștere; 

3. constată că principalul motiv pentru care nu există modificări semnificative în proiectul 

de buget pe 2018 comparativ cu bugetul 2017 este că cea mai mare parte a cheltuielilor 

aferente politicii agricole comune (PAC) se referă la pachete financiare prealocate 

statelor membre, care arată un nivel relativ stabil de utilizare a sprijinului de-a lungul 

anilor; 

4. constată că bugetul pe 2017 include finanțare pentru pachetul de solidaritate în valoare 

de 500 de milioane EUR pentru produse lactate și pentru alte sectoare de creștere a 

animalelor, în vreme ce diminuarea sprijinului pentru această măsură de piață nu va 

avea un impact asupra bugetului pe 2018; 
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5. subliniază că este important să fie dezvoltate noi piețe, ceea ce va permite menținerea 

competitivității și îmbunătățirea rezistenței agriculturii europene în fața crizelor de pe 

piețe, cum este cea provocată de embargoul rus; solicită, prin urmare, sprijin financiar 

pentru dezvoltarea pieței; 

6. insistă ca orice venituri atribuite bugetului Uniunii care provin din veniturile alocate sau 

din recuperarea plăților necuvenite efectuate în sectorul agriculturii în exercițiile 

precedente să rămână la rubrica 2, având în vedere nesiguranța cu care se confruntă 

sectorul agricol; reamintește, în acest sens, că embargoul rusesc este încă în vigoare și 

are efecte negative grave, în special pentru sectorul fructelor și legumelor și pentru 

sectorul produselor lactate; îi solicită, prin urmare, Comisiei să pună la dispoziție un 

sprijin eficace pentru a susține sectoarele afectate de aceste crize, precum și pentru a 

crea o nouă rezervă pentru situațiile de criză, care să nu se bazeze pe un mecanism de 

disciplină financiară anuală pentru finanțarea sa, astfel încât să poată reacționa în timp 

util la situațiile de criză care apar; 

7. subliniază că cheltuielile administrative din cadrul politicii agricole comune (PAC) 

trebuie să fie garantate, în special pentru a asigura faptul că plățile pot fi efectuate la 

timp și pentru a menține un nivel corespunzător al operațiunilor eficiente de control; 

insistă asupra faptului că reducerile suplimentare ale efectivului de personal 

administrativ pot duce la întârzieri mai mari și la riscuri sporite de eroare, putând astfel 

periclita punerea în aplicare a PAC și realizarea obiectivelor acestei politici; consideră 

că este necesar să se simplifice și mai mult procesul de punere în aplicare a PAC și să se 

asigure funcționarea unui sistem transparent și eficient de gestionare a acestei politici, 

reducând totodată birocrația; subliniază că reducerile de la bugetul pentru costurile 

administrative nu ar trebui în niciun caz să conducă la un transfer al sarcinii 

administrative asupra fermierilor; 

8. solicită Comisiei să asigure aplicarea uniformă a criteriilor menționate în clauza 

referitoare la fermierii activi pentru a-i putea identifica mai ușor și mai sigur; 

9. subliniază importanța creditelor de angajament alocate dezvoltării rurale și a 

cheltuielilor din acest sector și evidențiază potențialul acestora de a sprijini crearea de 

activități economice și de locuri de muncă, mai ales în zonele periferice care se 

confruntă cu rate mai ridicate ale șomajului ce afectează în primul rând generațiile mai 

tinere; insistă asupra faptului că inițiativele care vizează tinerii fermieri, inclusiv 

programele specifice regiunilor individuale, ar trebui menținute, deoarece acestea ar 

promova inovarea și procesul necesar de reînnoire a generațiilor; consideră că sprijinul 

acordat tinerilor ar trebui să se concentreze mai mult pe nevoile lor actuale, evitând 

totodată orice măsură prin care tinerii ar putea fi încurajați să se îndatoreze excesiv; 

evidențiază poziția Parlamentului European privind schema pentru tinerii fermieri din 

propunerea de regulament „Omnibus”, care are ca scop asigurarea utilizării pe deplin a 

schemei pentru tinerii fermieri; 

10. salută programele privind consumul de lapte și de fructe în școli, acestea fiind exemple 

de măsuri încununate cu succes; subliniază totodată că aceste programe contribuie la o 

alimentație sănătoasă a copiilor și că, prin urmare, ar trebui finanțate pe termen lung; 

11. invită Comisia și statele membre să monitorizeze din timp volatilitatea prețurilor la 

produsele agricole, care are efecte negative asupra veniturilor fermierilor, și să 
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reacționeze prompt și în mod eficace atunci când este necesar; 

12. subliniază rolul important pe care l-au jucat proiectele-pilot în sectorul agriculturii și al 

dezvoltării rurale în ultimii ani; solicită, prin urmare, să se acorde în continuare sprijin 

pentru noile proiecte-pilot și pentru cele aflate în curs de desfășurare; invită Comisia să 

realizeze o evaluare ex-post a eficienței și a avantajelor proiectelor-pilot și ale acțiunilor 

pregătitoare; îndeamnă cu insistență Comisia să lanseze cereri de propuneri de proiecte 

de îndată ce este finalizată procedura bugetară; 

13. subliniază importanța identificării măsurilor de sprijin în vederea întăririi rolului 

agricultorilor în cadrul lanțului de aprovizionare, precum și a formelor de încurajare a 

asocierii fermierilor; 

14. invită Comisia să ia în considerare modificările la propunerea de regulament „Omnibus” 

prezentate de Parlamentul European, cu scopul de a moderniza și a simplifica PAC și să 

asigure finanțarea necesară pentru acestea în bugetul 2018 în numele comunităților 

agricole, inclusiv al exploatațiilor familiale mici și mijlocii și al agricultorilor tineri; 

15. subliniază că este esențial ca fondurile alocate pentru cercetare în sectorul 

agroalimentar, în special din bugetul programului Orizont 2020, să rămână pe deplin 

disponibile, pentru a stimula inovarea și soluțiile inteligente în sectorul agriculturii și al 

dezvoltării rurale, așa cum se întâmplă în cazul fondurilor aferente Mecanismului pentru 

interconectarea Europei (MIE) pentru a permite instalarea benzii largi în zonele rurale; 

subliniază importanța aplicabilității practice a rezultatelor la nivel de exploatație și rolul 

serviciilor de informare agricolă; ia act de faptul că soluțiile integrate „inteligente” – 

cum ar fi satele inteligente, agricultura de precizie, digitalizarea, economia circulară și 

colaborativă și inițiativele sociale – se pot dovedi benefice pentru agricultură și pot 

contribui la bunăstarea generală în zonele rurale; îndeamnă Comisia să planifice 

punerea la dispoziție a fondurilor necesare pentru abordările „inteligente” în lumina 

reformei PAC și a Declarației 2.0 de la Cork; subliniază faptul că aceste soluții 

„inteligente” ar trebui să asigure menținerea coerenței cu obiectivele politicii în 

domeniul mediului, climei și biodiversității și să garanteze o cooperare strânsă cu părțile 

interesate relevante din toate statele membre; subliniază importanța investițiilor în 

agricultura de precizie în vederea eficientizării producției și pentru reducerea 

pierderilor, precum și importanța stimulării și sprijinirii inițiativelor adaptate la nevoile 

micilor exploatații fără economii de scară, astfel încât acestea să poată beneficia de 

noile tehnologii; 

16. salută faptul că creditele destinate măsurilor de combatere a bolilor animalelor și a 

organismelor dăunătoare plantelor au fost majorate până la 40 de milioane EUR, 

întrucât Uniunea se confruntă cu creșterea incidenței unor boli precum Xylella 

fastidiosa, dermatoza nodulară, pesta porcină africană, boala limbii albastre și gripa 

aviară și cu riscuri semnificative asociate acestor epidemii; consideră că ar trebui puse 

la dispoziția Autorității Europene pentru Siguranță Alimentară fonduri suplimentare 

pentru a realiza cercetări exhaustive independente, inclusiv cu privire la efectele 

pesticidelor; solicită alocarea de fonduri suplimentare pentru fermierii care își 

desfășoară activitatea în sectorul cultivării măslinelor și al producției de ulei de măsline 

și care au suferit pierderi ca urmare a epidemiei de Xylella fastidiosa, pentru a 

intensifica măsurile de prevenție în Europa și pentru a restructura sectorul și a consolida 
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cercetarea științifică legată de agentul patogen responsabil și de vectorii acestuia; 

17. insistă asupra necesității de a prevedea fonduri pentru a compensa pierderile economice 

suferite de fermieri ca urmare a crizelor piețelor și a crizelor sanitare sau fitosanitare, 

cum ar fi cea provocată de Xylella fastidiosa, și reafirmă necesitatea de a utiliza, în acest 

scop, marjele disponibile în cadrul rubricii 2 în corelație cu rubrica 3; insistă ca 

despăgubirile pentru eradicare să acopere, de asemenea, refacerea ecosistemelor 

agricole, inclusiv a solului, precum și crearea unei diversități biologice robuste și, în 

special, asigurarea unei diversități genetice a stocului vegetal, care să includă, în mod 

ideal, caracteristici de rezistență sau de toleranță la boală sau la dăunători; consideră că 

unul dintre obiectivele oricăror ajutoare acordate ar trebui să fie asigurarea unor 

ecosisteme agricole echilibrate și cu diversitate biologică și a unor peisaje mai rezistente 

la atacuri viitoare; 

18. subliniază faptul că programele de stocare s-au dovedit eficace în perioadele de criză și 

că o reducere a resurselor financiare alocate în cadrul procesului de planificare s-ar 

dovedi contraproductivă; 

19. remarcă faptul că Brexitul nu are un impact direct asupra PB 2018; regretă însă că 

Documentul de reflecție asupra viitorului finanțelor UE1 prezintă niște scenarii grave în 

ceea ce privește agricultura și dezvoltarea durabilă, parțial din cauza retragerii Regatului 

Unit din UE; invită, prin urmare, Comisia și statele membre să dea dovadă, în discuțiile 

în curs, de responsabilitate în ceea ce privește bugetul PAC, ținând cont și de 

eventualitatea apariției unor perturbări ale fluxurilor comerciale; subliniază faptul că se 

opune cu fermitate oricăror reduceri ale fondurilor destinate agriculturii; invită Comisia 

să prezinte o propunere pentru a menține, în cadrul următorului CFM, finanțarea din 

partea Uniunii pentru sectorul agriculturii, ținând cont de capacitatea considerabilă a 

acestui sector de a menține și a crea locuri de muncă și să înceapă să caute fără 

întârziere noi resurse financiare pentru bugetul Uniunii, conform propunerilor Grupului 

de lucru la nivel înalt condus de dl Monti; 

20. subliniază în special că politica agricolă este o politică comună și că orice reducere a 

bugetului PAC ar avea efecte disproporționate, deoarece ea nu poate fi compensată prin 

fonduri naționale din cauza normelor privind ajutoarele de stat. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_ro 
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4.9.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU PESCUIT 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Alain Cadec 

 

SUGESTII 

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată : 

1. consideră că bugetul Uniunii pe 2018 ar trebui să prevadă un nivel corespunzător de 

credite de plată și de angajament pentru a răspunde nevoilor de finanțare a politicii 

comune în domeniul pescuitului (PCP); 

2. insistă asupra importanței dimensiunii sociale și economice a pescuitului pentru 

comunitățile locale din regiunile maritime și de coastă; recunoaște nevoia menținerii 

unui provizion financiar suficient pentru a putea asigura finanțarea sectoarelor 

pescuitului costier și artizanal și a sectorului flotelor de mică anvergură; 

3. subliniază că este necesar să se acorde prioritate proiectelor axate pe crearea de locuri 

de muncă și pe diversificarea economiilor locale pentru a spori valoarea activităților de 

pescuit ale acestora, precum și pe protecția și refacerea stocurilor de pește și a 

ecosistemelor marine; 

4. consideră că în bugetul Uniunii ar trebui să se prevadă un nivel adecvat de credite de 

angajament și de plată, astfel încât să se evite problemele legate de plăți și reducerile 

financiare care vizează măsurile aferente pescuitului; 

5. subliniază necesitatea de a înlesni accesul tinerilor la meseriile din sectorul pescuitului 

cu ajutorul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și al altor 

mijloace de finanțare ale Uniunii;  

6. stăruie asupra necesității de a-i acorda FEPAM un nivel suficient de credite de plată 

pentru a-i permite să investească în sustenabilitatea, selectivitatea și competitivitatea 

flotei de pescuit;  
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7. constată că statele membre au adoptat programele operaționale din FEPAM, însă mai 

există încă state membre care nu au numit autorități de control, fapt ce încetinește 

utilizarea fondurilor; 

8. atrage atenția asupra nevoii de a se garanta un sprijin financiar suficient pentru controlul 

activităților de pescuit la bordul navelor și în porturi, pentru a asigura și a înlesni 

aplicarea corespunzătoare a obligației de debarcare; în acest context, invită statele 

membre să utilizeze resursele puse la dispoziție de FEPAM pentru a finanța măsuri de 

control și de asigurare a respectării normelor relevante, acestea constituind o condiție 

esențială pentru îndeplinirea obiectivelor PCP; 

9. reamintește importanța unor avize științifice riguroase și independente la evaluarea 

situației resurselor halieutice, astfel încât să poată fi luate decizii de gestionare care să 

permită realizarea producției maxime durabile (MSY); îndeamnă statele membre să 

folosească finanțarea din FEPAM pentru colectarea de date științifice, aceasta fiind o 

condiție esențială pentru adoptarea unor decizii raționale și fundamentate din punct de 

vedere științific cu privire la aspectele legate de politica în domeniul pescuitului; 

10. regretă că administrarea directă de către Comisie a finanțărilor din FEPAM pentru 

activitățile de control nu a funcționat, pentru că statele membre s-au arătat reticente în a 

prezenta proiecte comune, în ciuda ratei de cofinanțare reduse care le-a fost atribuită; 

11. subliniază rolul important al Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA) în 

ceea ce privește administrarea flotelor de pescuit și supravegherea procedurilor de 

monitorizare; cere să se asigure o finanțare suficientă pentru ca EFCA să își poată 

îndeplini sarcinile;  

12. consideră că pentru dimensiunea externă a PCP este nevoie de previziuni bugetare 

realiste pentru a finanța acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil cu 

țări terțe; 

13. reamintește că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil cu țările terțe 

urmăresc, de asemenea, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat 

(INN). 
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11.7.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor: Morten Løkkegaard 

 

SUGESTII 

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1.  regretă profund că în proiectul de buget nu se regăsește niciunul din cele 50 de milioane 

EUR suplimentare alocate pentru Erasmus+ în revizuirea CFM pentru perioada 2018-

2020; solicită punerea la dispoziție a întregii sume de 50 de milioane EUR în 2018 

EUR, care să fie repartizată între liniile bugetare „Educație și formare” (12 milioane 

EUR) și „Tineret” (38 de milioane EUR) ale programului Erasmus +, astfel încât 

programul să poată fi fructificat pe deplin ca o investiție strategică în tinerii europeni; 

2. subliniază că provocările europene comune au nevoie de un răspuns european comun; 

subliniază, în acest sens, necesitatea sprijinirii proiectelor inovatoare de amploare în 

domeniul educației, formării și tineretului desfășurate de către rețelele societății civile 

europene; solicită, din nou, alocarea unei părți din finanțarea totală a Erasmus+ 

destinată AC2, „Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici”, acțiunilor 

centralizate; remarcă, totuși nevoia creșterii sprijinului operațional acordat rețelelor 

europene în cadrul AC3, „Sprijin pentru reformarea politicilor”, în vederea maximizării 

promovării și popularizării posibilităților oferite de Erasmus+; 

3. reamintește că sistemul Garanția pentru tineret și inițiativa Locuri de muncă pentru 

tineri sunt instrumente-cheie pentru soluționarea problemei persistente a șomajului 

ridicat în rândul tinerilor și solicită îmbunătățirea continuă a acestora, precum și o 

creștere substanțială a bugetului; subliniază că sunt necesare politici care să sprijine 

cererea și investițiile, reforme structurale care sprijină creșterea și coordonarea 

politicilor sociale, pentru a sprijini o trecere calitativă a tinerilor către piața muncii într-

un mod sustenabil; 
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4. își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că finanțarea Corpului european de 

solidaritate (ESC) provine în mare parte din programul Erasmus + și, într-o mai mică 

măsură, de la alte programe, în special cele legate de ocuparea forței de muncă și de 

inovarea socială; invită Comisia să informeze cu privire la legăturile bugetare detaliate 

dintre noul Corp și SEV, precum și cu privire la distincția dintre activitatea de 

voluntariat și activitatea profesională, astfel încât să se garanteze că nu se vor înlocui 

potențiale locuri de muncă de calitate cu activități de voluntariat neremunerate; 

apreciază faptul că 18,4 milioane EUR alocate pentru noul corp provin din fonduri noi; 

insistă ca finanțarea noilor inițiative să nu exercite o presiune suplimentară asupra 

resurselor programului Erasmus + și că numai fondurile consacrate părții UE a SEV 

trebuie transferate de la Erasmus + la Corp; insistă asupra faptului că finanțarea dedicată 

activităților de voluntariat în cadrul ESC trebuie să corespundă cel puțin fondurilor 

retrase din bugetul SEV; 

5. subliniază problema subfinanțării cronice a programului „Europa pentru cetățeni”; 

regretă reducerea cu 740 000 EUR a bugetului pentru 2018 alocat pentru „Europa 

pentru cetățeni” față de cifrele din programarea financiară; reamintește că aceasta 

reprezintă circa 3% din bugetul EpC și că îi va afecta rata de succes a proiectelor, și așa 

destul de scăzută; solicită direcționarea unor fonduri suplimentare către subvențiile 

pentru acțiuni în cadrul bugetului „Europa pentru cetățeni” (EfC) pentru 2018; 

6. solicită alocarea unei sume suplimentare de 14 milioane EUR bugetului „Europa 

creativă” pentru 2018 pentru a răspunde așteptărilor cetățenilor europeni și ambițiilor 

subprogramelor respective; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, în special, 

subprogramul Cultura este grav subfinanțat și, prin urmare, se zbate să atingă niveluri 

de succes satisfăcătoare; subliniază că subprogramul MEDIA și mecanismul de 

garantare ar beneficia, de asemenea, în ceea ce privește nivelurile de succes, de o 

alocare bugetară stabilă și coerentă; 

7. salută eforturile întreprinse de instituțiile UE în ultimii ani pentru a rezolva problema 

plăților restante; subliniază că întârzierile înregistrate în finalizarea contractelor dintre 

organismele competente și beneficiari, precum și întârzierea plăților, periclitează 

implementarea integrală a programelor de către Comisie; 

8.  subliniază importanța activităților culturale și educaționale pentru integrarea cu succes a 

refugiaților în societățile-gazdă europene și solicită, prin urmare, instituirea cu un 

caracter mai permanent a unor proiecte de integrare a refugiaților drept unul dintre 

obiectivele programelor Erasmus + și Europa creativă, pe baza activității care a început 

cu cererile de ofertă speciale din 2016; 

9.  subliniază necesitatea de a consolida în continuare dimensiunea internațională a 

programelor Erasmus +, Europa Creativă, Europa pentru cetățeni și Orizont 2020 în 

secțiunea bugetară consacrată SEAE ca element central în dezvoltarea în continuare a 

abordării interpersonale în relațiile culturale externe ale UE; 

10.  se bucură de cele 4 milioane EUR suplimentare alocate liniei bugetare „Europa 

creativă” pentru a finanța Anul European al Patrimoniului Cultural (EYCH) 2018; 

regretă totuși că nu există o linie bugetară separată în concordanță cu angajamentul luat 

de Parlament și Consiliu de a „scoate la vedere” 7 milioane EUR pentru EYCH într-o 

nouă linie bugetară;  
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11. invită statele membre și BEI să utilizeze pe deplin potențialul FEIS pentru a sprijini 

sectorul cultural și creativ și, prin urmare, pentru a stimula creșterea, prin alocarea unei 

proporții mai mari din finanțarea FEIS sectoarelor culturale și creative; îndeamnă, de 

asemenea, Comisia și BEI să promoveze interacțiunea dintre Mecanismul de garantare 

pentru sectoarele culturale și creative și FEIS pentru a furniza credite adecvate pentru 

sectoarele culturale și creative; 

12.  îi cere Comisiei să reexamineze inițiativele din cadrul liniei bugetare „acțiuni 

multimedia” pentru a fi siguri că bugetul permite efectiv să se susțină o acoperire 

mediatică independentă de înaltă calitate a afacerilor UE; își reiterează sprijinul pentru 

un acord de finanțare multianual pentru Euranet+; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

alocarea relativ redusă pentru Euranet+ pentru 2018; invită Comisia Europeană să 

asigure o soluție sustenabilă pe termen lung prin care Euranet + să devină parte 

integrantă a bugetului anual al UE, asigurând un nivel de finanțare prin care raza sa de 

acțiune și numărul ascultătorilor să poată fi extinse în următorii ani; 

13. subliniază valoarea pe care o au proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare în structurarea 

inițiativelor politice ale UE; evidențiază succesul acțiunii pregătitoare „O nouă 

narațiune privind Europa” care a stimulat efectiv dezbaterea și ideile noi în rândul 

tinerilor pe marginea provocărilor UE; invită Comisia să evalueze cum poate fi 

continuată inițiativa în cadrul componentei pentru tineret a programului Erasmus+; 

consideră că continuarea pe termen lung a inițiativei ar fi cel mai bine asigurată prin 

instituirea unui temei juridic și prin alocarea de fonduri specifice prin intermediul unor 

fonduri noi; 

14. salută includerea liniei bugetare Evenimente anuale speciale în bugetul Uniunii 

Europene pentru exercițiul financiar 2018, care va permite dezvoltarea unui sentiment 

de apartenență la Europa în rândul cetățenilor; observă că evenimentele anuale speciale 

trebuie să aducă în mod clar o valoare adăugată cetățenilor europeni în toate statele 

membre ale UE; 

15.  insistă asupra faptului că este important să se creeze cele mai bune condiții pentru a se 

asigura că cetățenii pot înțelege și participa la funcționarea, politicile și procesele 

Uniunii; subliniază, în acest sens, necesitatea ca Uniunea Europeană să își 

îmbunătățească politica de comunicare; 

16.  subliniază importanța cercetărilor statistice și a accesului la resurse de date comparabile, 

astfel încât să se poată realiza o monitorizare și o analiză eficace a impactului cultural, 

economic și societal al politicilor din domeniul culturii și al educației; reamintește, în 

acest context, necesitatea alocării unor resurse suficiente în acest scop. 

17. subliniază că, pentru a îmbunătăți ratele de succes constant scăzute ale unor programe 

ale UE, cauzate de subfinanțare, și pentru a asigura o funcție anticiclică a bugetului UE, 

trebuie instituit un sistem veritabil și coerent de resurse proprii pentru CFM-ul aferent 

perioadei de după 2020. 
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5.9.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportor pentru aviz: Petr Ježek 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, 

care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. ia act de proiectul de buget pe 2018 (PB 2018); regretă reducerea atât a creditelor de 

angajament (CA), cât și a creditelor de plată (CP) din cadrul rubricii III, comparativ cu 

2017; subliniază că aceste reduceri nu pot fi justificate de întârzierile în punerea în 

aplicare a măsurilor convenite; salută majorarea de la rubrica III cu o sumă suplimentară 

de 817,1 milioane EUR peste plafon, prin utilizarea instrumentului de flexibilitate; 

subliniază că nivelul propus al cheltuielilor va fi insuficient pentru a acoperi necesitățile 

Uniunii în domeniul migrației, respectiv al securității;  

2. este de părere că reducerea substanțială a bugetului (49,7 % din CP) pentru Fondul 

pentru azil, migrație și integrare (FAMI) subminează importanța și caracterul urgent al 

obiectivelor de politică ale FAMI; contestă afirmațiile Comisiei din PB 2018 care 

justifică reducerea propusă a finanțării FAMI; salută propunerea Comisiei de a sprijini 

activitățile prioritare, inclusiv alocările bugetare pentru îmbunătățirea cooperării în 

materie de returnare/readmisie cu țările terțe; este preocupat de faptul că nevoile legate 

de primirea, îngrijirea și integrarea solicitanților de azil ar putea fi subestimate de 

Comisie; subliniază că securitatea celor care caută protecție în Uniune nu ar trebui să fie 

afectată de reduceri bugetare; 

3. este de părere că, în absența unui acord privind revizuirea Regulamentului Dublin1, ar 

                                                           
1  Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 

2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru 

responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre 
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trebui să se efectueze în continuare transferuri și după luna septembrie 2017 și consideră 

că acest lucru este necesar pentru a asigura o repartizare echitabilă a responsabilităților 

și solidaritatea între statele membre; 

4. invită Comisia să prezinte o scrisoare rectificativă de îndată ce au fost adoptate 

temeiurile juridice corespunzătoare pentru Agenda europeană privind migrația, în 

special în ceea ce privește reforma sistemului Dublin, sistemul de intrare/ieșire, sistemul 

european de informații și de autorizare privind călătoriile și Biroul European de Sprijin 

pentru Azil (EASO), ținând seama pe deplin de implicațiile lor financiare, pentru a 

asigura finanțarea adecvată și rapidă a unei politici europene eficace privind azilul și 

migrația; 

5. reamintește că repartizarea corectă și transparentă a finanțării pentru diferitele obiective 

ale FAMI a fost una dintre prioritățile Parlamentului European în cadrul negocierilor 

pentru înființarea acestui fond; solicită Comisiei, în consecință, să majoreze în mod 

corespunzător numărul liniilor bugetare aferente FAMI, pentru a face mai ușor de 

înțeles și mai transparent modul în care vor fi executate resursele financiare alocate 

diferitelor obiective și, prin urmare, liniilor bugetare respective; invită, în special, 

Comisia să separe, în toate proiectele de buget viitoare, astfel cum a propus Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în avizele sale la bugetul pe 2015 și pe 

2016, cheltuielile destinate îmbunătățirii strategiilor de returnare echitabilă de 

cheltuielile destinate migrației legale și promovării integrării efective a resortisanților 

din țări terțe; 

6. reamintește importanța punerii la dispoziție a unor fonduri specifice pentru a aborda 

cauzele profunde ale crizei migrației și a refugiaților; subliniază, în acest sens, că 

bugetul Uniunii ar trebui să finanțeze măsuri în țările de origine ale migranților, precum 

și în țările gazdă ale refugiaților, inclusiv, dar fără a se limita la măsurile prin care sunt 

abordate aspecte precum sărăcia, șomajul, educația și oportunitățile economice, 

instabilitatea, conflictele și schimbările climatice; 

7. subliniază rolul important jucat de organizațiile societății civile în salvarea vieților 

migranților și ale solicitanților de azil la frontierele externe, precum și în ceea ce 

privește salvgardarea, promovarea și respectarea efectivă a drepturilor lor; solicită să se 

majoreze sprijinul financiar acordat pentru consolidarea activităților societății civile; 

8. regretă reducerea semnificativă a bugetului alocat Fondului pentru securitate internă 

(FSI) (35,6 % din CP); subliniază că, în contextul amenințării continue la adresa 

securității în Uniune, finanțarea FSI ar trebui să fie suficientă pentru a ajuta statele 

membre să facă față amenințărilor la adresa securității interne, în special celor 

reprezentate de criminalitatea organizată și de formele grave de criminalitate, de 

terorism și de criminalitatea informatică; subliniază că este necesar ca eforturile vizând 

îmbunătățirea schimbului de informații și combaterea criminalității informatice să fie 

finanțate suficient;  

9. salută finanțarea instrumentelor pentru ajutorul de urgență din cadrul FAMI (EMAS) și 

pentru sprijinul umanitar de urgență în cadrul Uniunii (ESI) în cuantum de 

                                                                                                                                                         

statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 

29.6.2013, p. 31). 
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50 de milioane EUR și, respectiv, 200 de milioane EUR;  

10. ia act de majorările propuse în PB 2018 ale cheltuielilor și schemelor de personal pentru 

toate agențiile din domeniul justiției și al afacerilor interne clasificate ca având „sarcini 

noi”; regretă însă că majorările propuse sunt mai mici decât cele solicitate de 

majoritatea agențiilor; subliniază importanța creșterii efectivelor de personal ale eu-

LISA, Eurojust, CEPOL și Europol; solicită majorarea bugetului alocat Eurojust, pentru 

a ține seama de impunerea unor cerințe mai stricte în ceea ce privește cooperarea 

judiciară în Uniune, în special având în vedere înființarea unui Parchet European; în 

plus, solicită, în contextul creșterii volumului de muncă, resurse financiare suplimentare 

pentru Europol, care să nu aibă impact asupra fondurilor bugetare alocate altor agenții 

din domeniul justiției și afacerilor interne; subliniază că resursele financiare 

suplimentare alocate Europol și Eurojust ar trebui să fie investite în finanțarea echipelor 

comune de anchetă; salută majorarea bugetului alocat Autorității Europene pentru 

Protecția Datelor în vederea punerii în aplicare a Regulamentului general privind 

protecția datelor1; solicită să se aloce EASO resurse umane suplimentare pentru a 

sprijini consolidarea mandatului încredințat acestei agenții, transformând astfel EASO 

într-o agenție pe deplin funcțională, care să poată furniza asistența tehnică și 

operațională necesară statelor membre; solicită ca Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale să i se aloce resurse umane suplimentare; regretă că mandatul Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale continuă să îi limiteze rolul în ceea ce privește sprijinirea 

drepturilor fundamentale; subliniază că Agenția pentru Drepturi Fundamentale ar trebui 

să poată emite avize din proprie inițiativă referitoare la propuneri legislative și că 

mandatul acestei agenții ar trebui extins la toate domeniile ce privesc drepturile care 

sunt protejate în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând, 

de exemplu, chestiunile ce țin de cooperarea în materie polițienească și judiciară; 

11. atrage atenția asupra faptului că propunerea Comisiei, pentru al treilea an consecutiv, nu 

prevede nicio marjă sub plafonul de la rubrica III, evidențiind dimensiunea depășită a 

celei mai mici rubrici a CFM, așa cum a afirmat Parlamentul în cadrul procesului de 

revizuire la jumătatea perioadei; 

12. constată că Eurojust se confruntă în prezent cu o sporire semnificativă a volumului de 

muncă, precum și cu creșterea complexității și a numărului cazurilor tratate, în 

condițiile în care, în ultimii cinci ani, numărul de cazuri tratate de Eurojust a crescut cu 

100 %; prin urmare, regretă scăderea finanțării operaționale și a efectivului de personal 

de care dispune Eurojust; subliniază că o finanțare adecvată a Eurojust este necesară 

pentru ca agenția să își îndeplinească în mod eficace rolul-cheie care îi revine în 

promovarea cooperării judiciare în materie penală; solicită să se majoreze fondurile 

alocate pentru echipele comune de anchetă, având în vedere creșterea semnificativă a 

numărului de infracțiuni transnaționale, precum și să se ia măsuri pentru a simplifica 

procesul de utilizare a acestor fonduri și a-i spori flexibilitatea; 

13. solicită să se aloce fonduri suplimentare pentru combaterea fenomenului radicalizării 
                                                           
1  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1). 
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care dă naștere extremismului violent pe teritoriul Uniunii; consideră că acest lucru 

poate fi realizat prin promovarea integrării și combaterea discriminării, a rasismului și a 

xenofobiei. 
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13.7.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportoare pentru aviz: Danuta Maria Hübner 

 

SUGESTII 

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în 

fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. ia act de reducerea propusă de Comisie față de bugetul pe 2017 a creditelor de la rubrica 

3, cu 18,9 % la creditele de angajament și cu 21,7 % la creditele de plată, ceea ce este încă 

ușor peste suma programată inițial pentru acest an; ia act de faptul că Comisia nu a lăsat 

marje în cadrul rubricii 3 și propune mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru 

suma de 817,1 milioane EUR pentru a menține un nivel suficient de finanțare în materie 

de migrație și de securitate pentru 2018; 

2. salută în special majorarea propusă de 4,2 % în credite de angajament și 8,6 % în credite 

de plată pentru programul „Europa pentru cetățeni” și majorarea cu 1,2 % a creditelor de 

angajament pentru programul „Drepturi, egalitate și cetățenie” în comparație cu bugetul 

pe 2017, deoarece aceste programe contribuie la îmbunătățirea participării civice generale 

la politica Uniunii și exercitarea drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii; în acest 

sens, se angajează să aprofundeze, împreună cu Comisia, dialogul structural dintre 

instituțiile UE și organizațiile care reprezintă societatea civilă europeană; 

3. constată o reducere de 100 000 EUR în credite de angajament pentru Inițiativa 

cetățenească europeană (ICE), și subliniază necesitatea de a asigura o finanțare suficientă 

pentru a promova utilizarea acestui instrument, care este o unealtă valoroasă a democrației 

participative; 

4. ia act de creșterea finanțării acordate acțiunilor de comunicare, cu 0,2 % în credite de 

angajament și 2,1 % în credite de plată, și regretă faptul că majorarea nu este mai 

substanțială, în special dată fiind semnificația anului 2018 pentru comunicarea cu cetățenii 

în vederea pregătirii alegerilor europene din 2019, dar și legătura dintre această finanțare 

și asigurarea unei dezbateri publice ample și a implicării cetățenilor și a parlamentelor 
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naționale în discuțiile privind viitorul Europei, ca reacție la cartea albă a Comisiei 

prezentată la începutul acestui an; 

5. solicită Biroului său și Comisiei să obțină o majorare adecvată a resurselor Unității pentru 

transparență din cadrul Parlamentului European și ale secretariatului comun al registrului 

de transparență; 

6. deplânge faptul că Comisia utilizează constant credite de la liniile bugetare existente 

pentru a finanța fonduri nou create, care se află în afara bugetului Uniunii și, prin urmare, 

nu fac obiectul controlului parlamentar; 

7. subliniază necesitatea unei abordări bugetare coerente în ceea ce privește furnizarea de 

informații referitoare la relevanța alegerilor europene; solicită, prin urmare, o campanie de 

informare a cetățenilor cu privire la rolul Parlamentului în calitatea sa de instituție care îi 

reprezintă în mod direct la nivel european, drepturile lor electorale, dimensiunea 

europeană a votului lor și legătura între votul lor și alegerea președintelui Comisiei. 
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27.9.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 

(2017/2044(BUD)) 

Raportoare pentru aviz: Barbara Matera 

 

SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru bugete, 

comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 

fi adoptată: 

A. întrucât egalitatea dintre femei și bărbați este una dintre valorile pe care se întemeiază 

Uniunea Europeană și care este promovată de Uniune; 

B. întrucât Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri o finanțare suficientă și 

menținerea unei vizibilități cât mai ridicate a obiectivului specific Daphne în cadrul 

programului „Drepturi, egalitate și cetățenie”, pentru a proteja femeile și fetele 

împotriva violenței; 

C. întrucât unul dintre principalele obiective ale propunerii de proiect de buget general al 

Uniunii Europene pentru 2018 îl reprezintă investițiile strategice și creșterea sustenabilă 

în vederea sprijinirii coeziunii economice și a creării de locuri de muncă, în special 

destinate tinerilor; întrucât, în această privință, este important să se acorde atenție și 

consolidării potențialului femeilor în toate sectoarele economice, inclusiv în economia 

digitalizată, tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și știință, tehnologie, 

inginerie și matematică (STIM); întrucât, acordând o atenție deosebită dimensiunii de 

gen în aceste domenii, este necesar să se abordeze disparitățile de gen semnificative și 

deficitul de competențe înregistrat la nivelul Uniunii în sectoarele TIC și STIM;  

D. întrucât accesul la serviciile publice este crucial pentru independența economică și 

emanciparea femeilor, serviciile publice rămânând un sector important pentru femei în 

privința oportunităților de angajare, 

1. își reiterează solicitarea de a integra dimensiunea de gen în procedura bugetară și de a 

utiliza în mod eficace cheltuielile bugetare pentru a promova egalitatea între bărbați și 
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femei; reamintește că includerea perspectivei de gen în buget este o metodologie care 

trebuie să fie aplicată în toate liniile bugetare ale Uniunii, nu doar în programele în care 

implicațiile unui impact de gen par cele mai relevante; 

2. recomandă elaborarea unui plan bugetar pentru aplicarea principiului integrării 

perspectivei de gen în instituțiile Uniunii; reamintește că integrarea perspectivei de gen 

este o obligație juridică ce decurge în mod direct din tratate; 

3. subliniază că este necesar să se sporească resursele pentru obiectivul specific Daphne în 

conformitate cu alocările din perioada de programare precedentă și, în vederea pregătirii 

următorului cadru financiar multianual, să se prevadă o linie bugetară separată pentru 

acest obiectiv specific; întrucât obiectivele în materie de egalitate de gen sunt mult prea 

des subordonate altor obiective de politică ce sunt vizate de aceeași linie bugetară; 

4. subliniază că este necesar ca finanțarea să sprijine în mod specific cele mai vulnerabile 

femei și fete ale societății noastre; în special femeile cu handicap, refugiatele și 

victimele traficului și abuzului; 

5. solicită să se aloce fonduri pentru sprijinirea antreprenoriatului în rândul femeilor și 

pentru asigurarea și încurajarea accesului femeilor la împrumuturi și la finanțare prin 

capitaluri proprii prin intermediul programelor și fondurilor Uniunii, cum ar fi COSME, 

Orizont 2020 și Fondul social european; 

6. salută continuarea finanțării pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor; solicită să se asigure participarea în condiții de egalitate a fetelor și a femeilor 

tinere în cadrul măsurilor acoperite de respectiva inițiativă și să se acorde o atenție 

deosebită ofertelor de calitate în domeniul formării și încadrării în muncă a acestora, 

inclusiv în sectoarele economiei digitalizate, TIC și STIM; 

7. ia act de propunerea de a crește puțin alocările bugetare pentru Institutul European 

pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE); subliniază că în cadrul EIGE 

ar trebui să fie creat un eventual viitor observator european pentru femicid sau pentru 

violența împotriva femeilor, astfel încât expertiza și resursele disponibile să poată fi 

utilizate eficient și sinergic; solicită să i se mărească bugetul și schema de personal 

pentru a îndeplini aceste noi sarcini; 

8. regretă faptul că Fondul european pentru investiții strategice nu cuprinde o perspectivă 

de gen și subliniază că reușita procesului de revenire nu este posibilă fără abordarea 

impactului crizei asupra femeilor. 



 

RR\1136723RO.docx 107/110 PE610.722v02-00 

 RO 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 25.9.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

13 

3 

2 

Membri titulari prezenți la votul final Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Arne Gericke, 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Marijana Petir, 

Terry Reintke, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna 

Záborská 

Membri supleanți prezenți la votul final Eleonora Forenza, Edouard Martin 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Marie-Christine Arnautu, Jane Collins, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Axel Voss, Tiemo Wölken 

 



 

PE610.722v02-00 108/110 RR\1136723RO.docx 

RO 

 

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

13 + 

ALDE Angelika Mlinar 

GUE/NGL Malin Björk, Eleonora Forenza, Ángela Vallina 

PPE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Axel Voss, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, David Martin, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo 

Wölken 

Verts/ALE Terry Reintke 

 

3 - 

ECR Arne Gericke 

EFDD Jane Collins 

ENF Marie-Christine Arnautu 

 

2 0 

PPE Marijana Petir, Anna Záborská 

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 
 



 

RR\1136723RO.docx 109/110 PE610.722v02-00 

 RO 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA 
ÎN COMISIA COMPETENTĂ 

Data adoptării 10.10.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

30 

6 

2 

Membri titulari prezenți la votul final Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Richard Ashworth, Reimer Böge, 

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel 

Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, 

Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Siegfried Mureșan, 

Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Pina Picierno, Răzvan Popa, 

Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 

Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, 

Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

Membri supleanți prezenți la votul final Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Derek Vaughan, Tomáš 

Zdechovský 

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Marie-Pierre Vieu, Auke Zijlstra 

 



 

PE610.722v02-00 110/110 RR\1136723RO.docx 

RO 

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINAL 
ÎN COMISIA COMPETENTĂ 

30 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet 

GUE/NGL Liadh Ní Riada 

PPE Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika 

Hohlmeier, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija 

Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Pina Picierno, Răzvan Popa, 

Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken  

Verts/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana 

 

6 - 

ECR Bernd Kölmel 

EFDD Jonathan Arnott 

ENF Marco Zanni, Auke Zijlstra, Stanisław Żółtek 

NI Eleftherios Synadinos 

 

2 0 

ECR Richard Ashworth 

GUE/NGL Marie-Pierre Vieu 

 

Legenda simbolurilor utilizate: 

+ : pentru 

- : împotrivă 

0 : abțineri 

 

 


