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SUGESTII 

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 

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

1. subliniază că provocările identificate de Strategia Europa 2020 persistă și că, probabil, vor 

deveni mai pregnante în anii ce vor urma; pune în evidență, în special, prioritatea generală 

privind asigurarea unei creșteri inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii, precum și 

obiectivele care se referă la ocuparea forței de muncă, inovare, educație, incluziunea 

socială și climă/energie; 

2. consideră că, pentru ca Uniunea să îndeplinească obiectivele Strategiei Europa 2020 și 

pentru a aborda eficace provocările actuale și viitoare, trebuie să i se acorde un buget 

proporțional cu sarcina care i-a fost încredințată; consideră că nivelul actual al bugetului 

UE, care corespunde unui procentaj de 1 % din PIB-ul UE-28, nu este suficient pentru a 

îndeplini obiectivele respective; 

3. este convins că bugetul UE trebuie să fie dotat cu un sistem de resurse proprii autentice, 

bazat pe principii directoare precum simplitatea, echitatea și transparența; consideră că 

activitatea Grupului la nivel înalt privind resursele proprii este de o importanță 

primordială și se așteaptă ca acesta să prezinte, în timp util, propuneri eficace și 

ambițioase; consideră că un astfel de sistem ar trebui să reducă ponderea contribuțiilor 

bazate pe VNB la bugetul UE pentru ca statele membre să renunțe la abordarea privind 

profitul echitabil („juste retour”); insistă, în acest context, asupra eliminării treptate a 

tuturor formelor de rabat; 

4. subliniază necesitatea ca bugetul UE să fie simplu, clar și ușor de înțeles de către cetățenii 

UE și să fie coordonat cu bugetele naționale; consideră că acestea ar trebui să fie 

principiile fundamentale atât pentru componenta de cheltuieli, cât și pentru componenta 

de venituri a bugetului UE; 

5. solicită să se organizeze o campanie de informare pentru ca, în întreaga Europă, cetățenii 

să fie mai bine informați cu privire la bugetul UE, astfel încât să cunoască modul în care 

sunt cheltuite fondurile și modificările aduse bugetului ce ar putea avea un impact asupra 

lor; 

6. reamintește numeroasele apeluri în favoarea unui sediu unic al Parlamentului European, 

date fiind valoarea simbolică a acestei schimbări și economiile efective pe care le-ar 

genera; 

7. consideră că cadrul financiar multianual (CFM) ar trebui să permită o flexibilitate maximă 

pentru a răspunde crizelor și evoluției priorităților politice; subliniază, în această privință, 

că o revizuire la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020 este indispensabilă; subliniază, în 

acest context, nevoia de a pune la dispoziția bugetului toate veniturile extraordinare 

provenite din dezangajările de fonduri din bugetul UE sau din amenzile pentru încălcarea 

dreptului concurenței; 

8. relevă faptul că se solicită adesea mobilizarea de fonduri din bugetul UE pentru a finanța 

necesități excepționale sau noi priorități politice care nu au fost anticipate în momentul 

adoptării CFM; subliniază că angajamentele UE ar trebui totuși să fie respectate în 
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totalitate și că nu ar trebui să se acorde finanțare pentru noi inițiative și nevoi în 

detrimentul programelor și politicilor existente ale Uniunii; consideră că instrumentele 

speciale ale CFM ar trebui mobilizate, după caz, în acest scop și ar trebui luate în calcul 

peste plafoanele înscrise în CFM, atât în ceea ce privește creditele de angajament, cât și în 

ceea ce privește creditele de plată; 

9. subliniază nevoia de a respecta principiul unității bugetului și își exprimă îngrijorarea cu 

privire la trecerea recentă de la metoda comunitară la un proces decizional 

interguvernamental, astfel cum s-a observat la crearea unor instrumente ad-hoc de tip 

„satelit” aflate în afara bugetului UE, precum fondurile fiduciare; subliniază necesitatea de 

a asigura controlul parlamentar asupra tuturor cheltuielilor UE; 

10. subliniază că este necesar să se recurgă la procedura legislativă ordinară pentru adoptarea 

Regulamentului privind CFM, cu scopul de a alinia acest proces la procesul decizional 

utilizat pentru adoptarea aproape a tuturor programelor multianuale UE, inclusiv a 

pachetelor financiare aferente acestora, precum și pentru adoptarea bugetului UE; 

consideră că procedura de aprobare privează Parlamentul de prerogativele decizionale pe 

care acesta le exercită în procesul de adoptare a bugetelor anuale, în timp ce regula 

unanimității în cadrul Consiliului înseamnă că acordul convenit reprezintă cel mai mic 

numitor comun, fiind motivat de dorința de a evita vetoul unui singur stat membru. 
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