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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută accentul general pus în cadrul revizuirii Regulamentului financiar pe 
sporirea coerenței și simplificarea normelor financiare, precum și pe creșterea flexibilității 
gestiunii bugetare. Acest lucru este deosebit de important pentru eficiența acțiunii Uniunii în 
relațiile externe.

Totuși, este necesar să se clarifice dispozițiile privind „rezerva de flexibilitate” din cadrul 
instrumentelor de finanțare externă pentru a se asigura faptul că posibilitatea reportării 
fondurilor nealocate crește capacitatea de a reacționa la evoluții neprevăzute, fără a constitui 
un mijloc de deturnare a fondurilor de la obiectivele specifice ale fiecărui instrument.

De asemenea, raportorul consideră că controlul parlamentar și transparența fondurilor 
fiduciare ale Uniunii trebuie consolidate, în special în cazul acțiunilor fără caracter urgent, 
inclusiv prin reprezentarea sistematică a Parlamentului în consiliile lor de administrație.

În plus, dispozițiile privind achizițiile în domeniul acțiunilor externe ar trebui modificate 
pentru a ține mai bine seama de anumite particularități ale acțiunilor desfășurate în cadrul 
politicii externe și de securitate comune.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru control 
bugetar, competente în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 10 % din fondurile 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA II), ale Instrumentului 
european de vecinătate și ale 
Instrumentului de finanțare a cooperării 
pentru dezvoltare (ICD) pot rămâne 
nealocate la începutul exercițiului 
financiar pentru a permite o finanțare 
suplimentară care să răspundă unor nevoi 
majore neprevăzute, unor noi situații de 
criză sau unor schimbări politice 
importante în țările terțe, în plus față de 
sumele deja programate. Aceste fonduri 
nealocate, în cazul în care nu sunt angajate 
în cursul exercițiului, ar trebui reportate 
printr-o decizie a Comisiei.

(4) Ar trebui să fie introdusă, în limita 
a 10 % din creditele inițiale ale fiecărui 
instrument, posibilitatea de a reporta
fondurile rămase nealocate ale 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA II), ale Instrumentului 
european de vecinătate și ale 
Instrumentului de finanțare a cooperării 
pentru dezvoltare (ICD), pentru a 
consolida capacitatea de a răspunde unor 
nevoi majore neprevăzute, unor noi situații 
de criză sau unor schimbări politice 
importante în țările vizate de respectivele 
instrumente și a evita presiunea de a 
angaja fondurile nealocate spre sfârșitul 
exercițiului. Aceste fonduri nealocate, în 
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cazul în care nu sunt angajate în cursul 
exercițiului, ar trebui reportate printr-o 
decizie a Comisiei, asigurându-se totodată 
că sunt cheltuite în conformitate cu 
obiectivele specifice pentru instrumentul 
inițial și reglementate de dispozițiile și 
autoritățile relative la instrumentul 
respectiv.

Justificare

Considerentul ar trebui să fie conform cu articolul 12 alineatul (2) litera (e), care se referă 
doar la normele de reportare. Ar trebui să se garanteze că fondurile nealocate reportate nu 
pot fi deturnate de la obiectivele specifice ale instrumentului respectiv.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Principiul transparenței, consacrat 
la articolul 15 din TFUE, conform căruia 
instituțiile ar trebui să acționeze cât mai 
deschis cu putință, implică faptul că, în 
ceea ce privește execuția bugetului 
Uniunii, cetățenii au dreptul să știe unde și 
în ce scop sunt cheltuite fondurile Uniunii. 
Aceste informații promovează dezbaterea 
democratică, contribuie la participarea 
cetățenilor la procesul decizional al 
Uniunii, consolidează controlul 
instituțional și contribuie la o mai bună 
supraveghere a cheltuielilor Uniunii. 
Obiectivele menționate ar trebui să fie 
realizate prin publicarea, preferabil 
folosind instrumente moderne de 
comunicare, a unor informații relevante 
privind toți destinatarii fondurilor Uniunii; 
publicarea ar trebui să țină seama de 
interesele legitime ale tuturor destinatarilor 
respectivi în materie de confidențialitate și 
securitate și, în ceea ce privește persoanele 
fizice, de dreptul la respectarea vieții 
private și protecția datelor cu caracter 
personal. Prin urmare, instituțiile ar trebui 
să adopte o abordare selectivă în ceea ce 

(14) Principiul transparenței, consacrat 
la articolul 15 din TFUE, conform căruia 
instituțiile ar trebui să acționeze cât mai 
deschis cu putință, implică faptul că, în 
ceea ce privește execuția bugetului 
Uniunii, cetățenii au dreptul să știe unde și 
în ce scop sunt cheltuite fondurile Uniunii. 
Aceste informații promovează dezbaterea 
democratică, contribuie la participarea 
cetățenilor la procesul decizional al 
Uniunii, consolidează controlul 
instituțional, contribuie la o mai bună 
supraveghere a cheltuielilor Uniunii și are 
o contribuție excepțională la creșterea 
credibilității sale. Obiectivele menționate 
ar trebui să fie realizate prin publicarea, 
preferabil folosind instrumente moderne de 
comunicare, a unor informații relevante 
privind toți destinatarii fondurilor Uniunii; 
publicarea ar trebui să țină seama de 
interesele legitime ale tuturor destinatarilor 
respectivi în materie de confidențialitate și 
securitate și, în ceea ce privește persoanele 
fizice, de dreptul la respectarea vieții 
private și protecția datelor cu caracter 
personal. Prin urmare, instituțiile ar trebui 



AD\1121134RO.docx 5/14 PE597.548v03-00

RO

privește publicarea informațiilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității. Deciziile de publicare ar 
trebui să se bazeze pe criterii relevante, 
pentru a se furniza informații de interes 
real.

să adopte o abordare selectivă în ceea ce 
privește publicarea informațiilor, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității. Deciziile de publicare ar 
trebui să se bazeze pe criterii relevante, 
pentru a se furniza informații de interes 
real.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Numele și localitatea destinatarului, 
precum și suma și scopul fondurilor nu ar 
trebui să fie publicate dacă riscă să pună în 
pericol integritatea destinatarului, astfel 
cum este protejată de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, sau dacă 
ar aduce atingere intereselor comerciale 
legitime ale destinatarului.

(22) Numele și localitatea destinatarului, 
precum și suma și scopul fondurilor nu ar 
trebui să fie publicate dacă riscă să pună în 
pericol integritatea destinatarului, astfel 
cum este protejată, în special, de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, sau dacă ar aduce atingere 
intereselor comerciale legitime ale 
destinatarului.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Din motive de securitate juridică, 
ar trebui definite normele referitoare la 
întârzieri în cazul în care urmează să se 
transmită o notă de debit.

(47) Pentru a garanta securitatea
juridică și transparența, ar trebui definite 
normele referitoare la întârzieri în cazul în 
care urmează să se transmită o notă de 
debit.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

(105) Este oportun să se identifice și să se (105) Este oportun să se identifice și să se 
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trateze în mod separat diferitele cazuri care 
în mod obișnuit sunt numite situații de 
„conflict de interese”. Noțiunea de 
„conflict de interese” ar trebui utilizată 
exclusiv în cazurile în care o entitate sau o 
persoană cu responsabilități în ceea ce 
privește execuția, auditul sau controlul 
bugetului, un funcționar sau un agent al 
unei instituții a Uniunii se află într-o astfel 
de situație. În cazurile în care un operator 
economic încearcă să influențeze în mod 
necorespunzător o procedură sau să obțină 
informații confidențiale, acest fapt ar trebui 
considerat drept o „abatere profesională 
gravă”. În plus, operatorii economici se pot 
afla în situația în care nu ar trebui să fie 
selectați pentru a executa un contract din 
cauza unui conflict de interese profesional. 
De exemplu, o întreprindere nu ar trebui să 
evalueze un proiect la care a participat sau 
un auditor nu ar trebui să fie în măsură să 
auditeze conturile pe care anterior le-a 
certificat.

trateze în mod separat diferitele cazuri care 
în mod obișnuit sunt numite situații de 
„conflict de interese”. Noțiunea de 
„conflict de interese” ar trebui utilizată 
exclusiv în cazurile în care o entitate sau o 
persoană cu responsabilități în ceea ce 
privește execuția, auditul sau controlul 
bugetului, un funcționar sau un agent al 
unei instituții a Uniunii se află într-o astfel 
de situație. În cazurile în care un operator 
economic încearcă să influențeze în mod 
necorespunzător o procedură sau să obțină 
informații confidențiale, acest fapt ar trebui 
considerat drept o „abatere profesională 
gravă”, care poate face ca operatorul 
respectiv să fie exclus din procedură. În 
plus, operatorii economici se pot afla în 
situația în care nu ar trebui să fie selectați 
pentru a executa un contract din cauza unui 
conflict de interese profesional. De 
exemplu, o întreprindere nu ar trebui să 
evalueze un proiect la care a participat sau 
un auditor nu ar trebui să fie în măsură să 
auditeze conturile pe care anterior le-a 
certificat.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) creditele nealocate la începutul 
exercițiului financiar cu privire la
fondurile prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. 231/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 martie 2014 de 
instituire a unui instrument de asistență 
pentru preaderare (IPA II), în 
Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument european de vecinătate (IEV) și 
în Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2014 de instituire a unui 
instrument de finanțare a cooperării pentru 

(e) creditele privind fondurile 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 
231/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2014 de instituire 
a unui instrument de asistență pentru 
preaderare (IPA II), în Regulamentul (UE) 
nr. 232/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 martie 2014 de 
instituire a unui instrument european de 
vecinătate (IEV) și în Regulamentul (UE) 
nr. 233/2014 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 11 martie 2014 de 
instituire a unui instrument de finanțare a 
cooperării pentru dezvoltare în perioada 
2014-2020 (ICD) care nu au fost alocate, 
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dezvoltare în perioada 2014-2020 (ICD), în 
limita a 10 % din creditele inițiale ale 
fiecărui instrument.

pentru a permite mai multă flexibilitate în 
ceea ce privește satisfacerea unor nevoi 
neprevăzute și care nu au fost angajate în 
timpul exercițiului financiar, în limita a 
10 % din creditele inițiale ale fiecărui 
instrument. Fondurile respective sunt 
cheltuite în conformitate cu obiectivele 
specifice pentru instrumentul inițial și 
reglementate de dispozițiile și autoritățile 
relative la instrumentul respectiv.

Justificare

Ar trebui să se garanteze că fondurile nealocate reportate nu pot fi deturnate de la obiectivele 
specifice ale instrumentului respectiv.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care recurge la fondurile 
fiduciare ale Uniunii, Comisia anexează la 
proiectul de buget un document de lucru cu 
privire la activitățile sprijinite prin 
intermediul fondurilor fiduciare ale 
Uniunii, la execuția și la performanța
acestora.

6. În cazul în care recurge la fondurile 
fiduciare ale Uniunii, Comisia anexează la 
proiectul de buget un document de lucru 
detaliat cu privire la activitățile sprijinite 
prin intermediul fondurilor fiduciare ale 
Uniunii, la execuția, performanța și 
costurile de gestionare a acestora.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, Comisia își poate delega 
competențele de execuție bugetară pentru 
creditele operaționale înscrise în propria sa 
secțiune șefilor delegațiilor Uniunii și, 
pentru a asigura continuitatea activității în 
caz de absență, șefilor adjuncți ai 
delegațiilor. Atunci când acționează în 
calitate de ordonatori de credite subdelegați 
ai Comisiei, șefii delegațiilor Uniunii și, în 

Cu toate acestea, Comisia își poate delega 
competențele de execuție bugetară pentru 
creditele operaționale înscrise în propria sa 
secțiune șefilor delegațiilor Uniunii și, 
doar pentru creditele operaționale pentru 
măsuri pregătitoare care intră sub 
incidența titlului V din TUE, în temeiul 
articolului 56 alineatul (2) litera (c), 
comandanților operațiilor civile și, pentru 
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absența acestora, șefii adjuncți ai 
delegațiilor aplică normele utilizate de 
Comisie pentru execuția bugetului și le 
revin aceleași sarcini, obligații și 
responsabilități ca oricărui alt ordonator de 
credite subdelegat al Comisiei.

a asigura continuitatea activității în caz de 
absență, adjuncților lor. Atunci când 
acționează în calitate de ordonatori de 
credite subdelegați ai Comisiei, șefii 
delegațiilor Uniunii și comandanții 
operațiilor civile și, în absența acestora, 
adjuncții lor aplică normele utilizate de 
Comisie pentru execuția bugetului și le 
revin aceleași sarcini, obligații și 
responsabilități ca oricărui alt ordonator de 
credite subdelegat al Comisiei.

Justificare

Subdelegarea către comandanții operațiilor civile, similară subdelegării existente către șefii 
delegațiilor Uniunii și limitată strict la măsurile pregătitoare din domeniul PESC, ar 
contribui la simplificarea procedurilor pentru gestionarea civilă a crizelor și ar permite o 
reacție mai rapidă la situațiile de criză.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, Înaltul 
Reprezentant ia măsurile necesare pentru a 
facilita cooperarea dintre delegațiile 
Uniunii și serviciile Comisiei.

În sensul primului paragraf, Înaltul 
Reprezentant ia măsurile necesare pentru a 
facilita cooperarea dintre delegațiile 
Uniunii și comandanții operațiilor civile, 
pe de o parte, și serviciile Comisiei, pe de 
altă parte.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 227 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru acțiuni de urgență, acțiuni 
ulterioare situațiilor de urgență sau acțiuni 
tematice, după ce informează Parlamentul 
European și Consiliul, Comisia poate 
constitui fonduri fiduciare în temeiul unui 
acord încheiat cu alți donatori. În actul de 
constituire al fiecărui fond fiduciar se 

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 261 în ceea ce privește crearea 
de fonduri fiduciare pentru acțiuni de 
urgență, acțiuni ulterioare situațiilor de 
urgență sau acțiuni tematice. În cazul 
acțiunilor de urgență, dacă motive 
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definesc obiectivele acestuia. Decizia 
Comisiei de instituire a fondului fiduciar 
include o descriere a obiectivelor fondului, 
justificarea constituirii sale în conformitate 
cu alineatul (3), o indicație privind durata 
sa și acordurile preliminare cu alți donatori.

imperative de urgență impun acest lucru, 
actelor delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol li se aplică procedura 
prevăzută la articolul 261a. Aceste fonduri 
se instituie în temeiul unui acord încheiat 
cu alți donatori. În actul de constituire al 
fiecărui fond fiduciar se definesc 
obiectivele acestuia. Decizia Comisiei de 
instituire a fondului fiduciar include o 
descriere a obiectivelor fondului, 
justificarea constituirii sale în conformitate 
cu alineatul (3), o indicație privind durata 
sa și acordurile preliminare cu alți donatori.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 227 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aduc valoare adăugată intervenției 
Uniunii: fondurile fiduciare se constituie și 
se execută la nivelul Uniunii doar dacă 
obiectivele lor, în special având în vedere 
amploarea sau efectele potențiale ale 
acestora, pot fi îndeplinite mai bine la 
nivelul Uniunii decât la nivel național;

(a) aduc valoare adăugată intervenției 
Uniunii: fondurile fiduciare se constituie și 
se execută la nivelul Uniunii doar dacă 
obiectivele lor, în special având în vedere 
amploarea sau efectele potențiale ale 
acestora, pot fi îndeplinite mai bine la 
nivelul Uniunii decât la nivel național și nu 
pot fi îndeplinite în aceeași măsură printr-
un alt instrument financiar existent;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 227 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru fiecare fond fiduciar al 
Uniunii se instituie un consiliu prezidat de 
Comisie pentru a asigura reprezentarea 
echitabilă a donatorilor și, în calitate de 
observatori, a altor state membre care nu 
sunt donatoare, precum și pentru a decide 
cu privire la utilizarea fondurilor. Normele 
privind componența consiliului și 
regulamentul intern al acestuia se stabilesc 

4. Pentru fiecare fond fiduciar al 
Uniunii se instituie un consiliu prezidat de 
Comisie pentru a asigura reprezentarea 
echitabilă a donatorilor și, în calitate de 
observatori, a altor state membre care nu 
sunt donatoare precum și a Parlamentului 
European, precum și pentru a decide cu 
privire la utilizarea fondurilor. Normele 
privind componența consiliului și 
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în actul de constituire a fondului fiduciar, 
care este adoptat de Comisie și respectat de 
donatori. Aceste norme prevăd necesitatea 
obținerii unui vot pozitiv din partea 
Comisiei cu privire la decizia finală de 
utilizare a fondurilor.

regulamentul intern al acestuia se stabilesc 
în actul de constituire a fondului fiduciar, 
care este adoptat de Comisie și respectat de 
donatori. Aceste norme prevăd necesitatea 
obținerii unui vot pozitiv din partea 
Comisiei cu privire la decizia finală de 
utilizare a fondurilor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 228 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fondurile fiduciare ale Uniunii se 
execută în conformitate cu principiile bunei 
gestiuni financiare, transparenței, 
proporționalității, nediscriminării și 
egalității de tratament, precum și în 
conformitate cu obiectivele specifice 
definite în fiecare act de constituire.

1. Fondurile fiduciare ale Uniunii se 
execută în conformitate cu principiile bunei 
gestiuni financiare, transparenței, 
proporționalității, nediscriminării și 
egalității de tratament, respectând pe 
deplin mecanismul de control bugetar al 
Parlamentului European, precum și în 
conformitate cu obiectivele specifice 
definite în fiecare act de constituire.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 228 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Orice contribuție din partea 
Uniunii se utilizează în conformitate cu 
obiectivele stabilite în actul de bază în 
temeiul căruia se acordă contribuția din 
partea Uniunii la fondul fiduciar al 
Uniunii.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 228 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Comisia publică un raport detaliat 
cu privire la activitățile sprijinite de 
fondurile fiduciare ale Uniunii, precum și 
la execuția și la performanța acestora, 
prin intermediul unui document de lucru 
anexat anual la proiectul de buget, în 
conformitate cu articolul 39 alineatul (6).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 229 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) țara terță respectă principiile 
fundamentale enunțate în Declarația 
universală a drepturilor omului;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 229 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) țara terță a introdus legislație 
anticorupție.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 261 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 261a

Procedura de urgență

1. Actele delegate adoptate în temeiul 
prezentului articol intră în vigoare fără 
întârziere și se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecție în conformitate 
cu alineatul (2). Notificarea unui act 
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delegat transmisă Parlamentului 
European și Consiliului prezintă motivele 
pentru care s-a recurs la procedura de 
urgență.

2. Parlamentul European sau 
Consiliul poate formula obiecții la un act 
delegat în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 261 alineatul (6). 
Într-un astfel de caz, Comisia abrogă 
actul imediat în urma notificării deciziei 
Parlamentului European sau Consiliului 
de a formula obiecții.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Anexa I – capitolul 3 – punctul 39.1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) atunci când decizia de instituire a 
unei misiuni de gestionare civilă a 
crizelor în cadrul politicii externe și de 
securitate comune prevede această 
posibilitate din motive de urgență 
operațională.

Justificare

Posibilitatea de a utiliza procedura de negociere pentru gestionarea civilă a crizelor ar 
trebui să fie permisă ori de câte ori urgența situației impune acest lucru, ceea ce trebuie 
stabilit pe bază ad hoc în decizia de instituire a misiunii de gestionare a crizelor.
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