
 

AD\1158129RO.docx  PE622.283v02-00 

RO Unită în diversitate RO 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

Comisia pentru afaceri constituționale 
 

2018/2046(BUD) 

4.7.2018 

AVIZ 

al Comisiei pentru afaceri constituționale 

destinat Comisiei pentru bugete 

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2019 

(2018/2046(BUD)) 

Raportoare pentru aviz: Danuta Maria Hübner 



 

PE622.283v02-00 2/6 AD\1158129RO.docx 

RO 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1158129RO.docx 3/6 PE622.283v02-00 

 RO 

SUGESTII 

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

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

adoptată: 

A. întrucât 2019 va fi anul în care vor avea loc alegerile europene, precum și anul retragerii 

Marii Britanii din Uniune, 

1. salută în special majorarea propusă de 4,1 % în credite de angajament și 2,1 % în credite 

de plată pentru programul „Europa pentru cetățeni”, precum și majorarea cu 3,7 % a 

creditelor de angajament și cu 24,4 % a creditelor de plată pentru programul „Drepturi, 

egalitate și cetățenie” în comparație cu bugetul pe 2018, deoarece aceste programe 

contribuie la îmbunătățirea globală a participării civice la politica Uniunii și exercitarea 

drepturilor care decurg din cetățenia Uniunii;  

2. consideră că, din punct de vedere constituțional, este necesar să se consolideze instituțiile 

Uniunii și că provocările transnaționale care trebuie gestionate, cum ar fi schimbările 

climatice și imigrația, printre altele, necesită un buget pe 2019 mai mare în termeni reali 

decât bugetul pe 2018; 

3. solicită să se asigure o majorare cu 10 % a finanțării pentru programul „Europa pentru 

cetățeni”, având în vedere rezultatele evaluării intermediare a punerii în aplicare a acestui 

program1, în cadrul căreia s-a menționat faptul că un număr semnificativ de proiecte, care 

ar fi putut contribui la maximizarea impactului acestui program, nu au putut fi finanțate; 

4. consideră că ar trebui alocate credite bugetare suplimentare în vederea îmbunătățirii 

nivelului de informare cu privire la Uniunea Europeană, în special (dar nu numai) prin 

alocarea de resurse pentru a finanța elaborarea unui exemplu de programă comună în 

materie de educație privind cetățenia europeană; 

5. salută majorarea cu 46 % a creditelor de angajament alocate pentru inițiativa cetățenească 

europeană (ICE) și regretă reducerea cu 3 % a creditelor de plată destinate acestui 

program, comparativ cu nivelurile din 2018; 

6. salută majorarea cu 35 % a creditelor de angajament și a creditelor de plată alocate pentru 

finanțarea partidelor politice europene, în conformitate cu amendamentele introduse 

recent prin intermediul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului 

European și al Consiliului2 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a 

fundațiilor politice europene; 

7. ia act de creșterea finanțării acordate acțiunilor de comunicare, cu 5,3 % pentru creditele 

de angajament și cu 2,3 % pentru creditele de plată, și regretă faptul că majorarea de 

capital nu este mai substanțială, mai ales având în vedere faptul că 2019 este anul în care 

vor avea loc alegerile europene;  

                                                 
1 COM(2018)0170. 
2 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/673 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 mai 2018 de 

modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice 

europene și a fundațiilor politice europene (JO L 114I , 4.5.2018, p. 1). 
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8. consideră că spațiile publice europene (SPE) au un potențial neexploatat de a oferi 

cetățenilor informații cu privire la chestiunile de interes în contextul alegerilor europene și 

posibilitățile acestora de a se implica în dezbaterea privind viitorul Europei; consideră, 

prin urmare, că spațiile publice europene ar trebui să fie extinse pentru a cuprinde 

teritoriul tuturor statelor membre; regretă faptul că acest obiectiv nu a putut fi atins pentru 

alegerile europene din 2019, având în vedere că există doar 18 SPE în prezent, deși 

numărul acestora ar fi trebuit să fie de 21 până în 2019, în conformitate cu programarea 

financiară; 

9.  consideră că bugetul pe 2019 ar trebui să aloce o finanțare suplimentară destinată 

programelor care susțin imigranții și refugiații și care contribuie la integrarea lor, în 

special în statele situate la frontiera Uniunii, pentru a garanta integrarea lor deplină în 

comunitatea de drept care este Uniunea Europeană; 

10. regretă utilizarea constantă de către Comisie a creditelor de la liniile bugetare existente 

pentru a finanța fondurile nou create, care se află în afara bugetului Uniunii și, prin 

urmare, nu fac obiectul controlului parlamentar. 
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