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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 2017 (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)) 

Parlamentul European, 

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

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

Atomice, 

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

sistemul de resurse proprii al Comunităților 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), 

- având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind 

evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020 

(COM(2016)0603),  

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2016 referitoare la orientările generale pentru 

pregătirea bugetului 2017, secțiunea III – Comisia5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 aprilie 2016 referitoare la estimarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 20176, 

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

2017, adoptat de Comisie la 18 iulie 2016 (COM(2016)0300), 

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

exercițiul financiar 2017 adoptată de Consiliu la 12 septembrie 2016 și transmisă 

Parlamentului European la 14 septembrie 2016 (11900/2016 – C8-0373/2016), 

                                                           
1 JO L 163, 23.6.2007, p. 17. 
2 JO L 298, 26.10.2012, p. 1. 
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 884. 
4 JO C 373, 20.12.2013, p. 1. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2016)0080. 
6 Texte adoptate, P8_TA(2016)0132. 
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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 

(A8-0000/2016), 
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Secțiunea III 

Prezentare generală 

 

1. observă că bugetul pe 2017 trebuie examinat în contextul mai larg al revizuirii la mijlocul 

perioadei a cadrului financiar multianual (CFM); 

2. subliniază că lectura Parlamentului a bugetului pe 2017 reflectă în totalitate prioritățile 

politice adoptate de o majoritate covârșitoare și incluse în rezoluția sa din 9 martie 2016 

menționată mai sus referitoare la orientările generale și în rezoluția sa din 6 iulie 2016 

referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările 

Parlamentului înainte de propunerea Comisiei;  

3 atrage atenția asupra faptului că, în prezent, Uniunea se confruntă cu o serie de urgențe 

grave și este convins că trebuie alocate de la bugetul Uniunii resursele financiare necesare 

pentru a se putea face față provocărilor politice și a permite Uniunii să găsească soluții și 

să reacționeze cu eficacitate la aceste crize, ceea ce este extrem de urgent și prioritar; 

consideră că este necesar un angajament politic ferm pentru a putea fi asigurate în acest 

scop noi credite în 2017 și până la sfârșitul perioadei de programare; 

4. reamintește că, deși a sprijinit măsurile Comisiei în cazul crizei migrației și a refugiaților, 

Parlamentul a insistat în mod constant ca această provocare să nu lase în umbră alte 

politici importante ale Uniunii, cum ar fi cele din domeniile ocupării forței de muncă și 

creșterii economice; constată că plafonul de la rubrica 3 este mult prea insuficient pentru 

a putea asigura un nivel adecvat de finanțare a dimensiunii interne a crizei migrației și 

refugiaților, precum și a programelor prioritare, cum ar fi cele din domeniul culturii; 

5. își reiterează poziția privind faptul că fondurile suplimentare care sunt necesare pentru 

soluționarea crizei migrației și refugiaților nu ar trebui alocate în detrimentul acțiunii 

externe existente a Uniunii, inclusiv al politicii sale de dezvoltare; repetă că instituirea 

Instrumentului pentru refugiații din Turcia (IRT), a fondurilor fiduciare și a altor 

instrumente ad-hoc nu poate fi finanțată prin reducerea fondurilor destinate 

instrumentelor existente; constată că plafonul de la rubrica 4 (Europa globală) este mult 

prea insuficient pentru a se putea asigura o reacție durabilă și eficace la provocările 

externe actuale, inclusiv la criza migrației și refugiaților; 

6. își repetă convingerea că în bugetul Uniunii ar trebui să se găsească modalități de 

finanțare a unor inițiative noi fără a fi afectate programele și politicile existente ale 

Uniunii și se declară dezamăgit de faptul că bugetul acțiunii pregătitoare pentru 

cercetarea în domeniul apărării, care va fi de 80 de milioane în următorii trei ani, va fi 

redus în actualul CFM; este convins că, în condițiile unui buget al Uniunii care suferă 

deja de o insuficiență de fonduri, eforturile suplimentare aferente politicii de securitate și 

apărare comune legate de finanțarea operațiunilor, a cheltuielilor administrative, a 

acțiunilor pregătitoare și a proiectelor-pilot au de asemenea nevoie de fonduri 

suplimentare din partea statelor membre; consideră că statele membre ar trebui să 

utilizeze în acest scop analiza/revizuirea la mijlocul perioadei a CFM; 

7. reinstituie toate reducerile propuse de Consiliu la proiectul de buget (PB) al Comisiei; nu 

înțelege raționamentul pe care se bazează reducerile propuse și contestă intenția declarată 

a Consiliului de a recrea marje artificiale la unele rubrici, cum ar fi cele de la subrubrica 
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1a (competitivitate pentru creștere și locuri de muncă) și de la rubrica 4 (Europa globală), 

mai ales dat fiind faptul că aceste marje ar fi prea mici pentru a se putea răspunde unor 

împrejurări sau crize neprevăzute; 

8. anunță că, pentru a putea fi finanțate în mod adecvat urgențele respective și având în 

vedere marjele foarte reduse prevăzute în CFM pentru exercițiul 2017, Parlamentul va 

finanța sumele suplimentare față de PB prin epuizarea tuturor marjelor disponibile și 

recurgerea în măsură mai mare la marja pentru situații neprevăzute, care vor fi 

compensate prin marjele rămase în 2016 și 2017; 

9. reinstituie reducerile legate de Fondul european de investiții strategice (FEIS) aplicate 

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

valoare totală de 1 240 de milioane EUR în credite de angajament, din contul unor noi 

credite ce urmează să fie obținute în cadrul revizuirii la mijlocul perioadei a CFM; 

majorează bugetul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor cu 1 500 

de milioane EUR în credite de angajament, pentru a se asigura un răspuns eficace la 

problema șomajului în rândul tinerilor, majorare ce ar trebui finanțată, de asemenea, prin 

fonduri suplimentare în urma revizuirii la mijlocul perioadei a CFM; 

10. se așteaptă ca Consiliul să accepte 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 

răspundă productiv provocărilor viitoare; 

11. stabilește nivelul global al creditelor de angajament și de plată pentru 2017 la 161,8 

miliarde EUR și, respectiv, 136,8 milioane EUR; 

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

12. observă că, și în acest an, subrubrica 1a este puternic afectată de lectura Consiliului, 52% 

din reducerile aplicate de acesta creditelor de angajament vizând anume această 

subrubrică; se întreabă, așadar, cum poate Consiliul să susțină că ocuparea forței de 

muncă și creșterea este una dintre cele două priorități ale sale; 

13. se opune ferm acestor reduceri, care sunt aplicate unei rubrici ce simbolizează valoarea 

adăugată europeană și asigură o rată mai mare a creșterii și mai multe locuri de muncă 

pentru cetățeni; decide, așadar, să reinstituie toate sumele reduse de Consiliu; 

14. intenționând să-și respecte angajamentul asumat în iunie 2015 de a reduce la maximum 

impactul creării FEIS asupra bugetului programului Orizont 2020 și MIE în cadrul 

procedurii bugetare anuale, decide să reinstituie integral liniile bugetare, astfel cum au 

fost dotate înainte de crearea FEIS, afectate programului Orizont 2020 și MIE, care au 

fost reduse pentru a se asigura provizioanele necesare Fondului de garantare al FEIS; 

solicită ca în cadrul revizuirii CFM să fie puse la dispoziție creditele de angajament 

suplimentare corespondente, în valoare de 1,24 miliarde EUR peste PB; 

15. în conformitate cu prioritățile sale permanente privind ocuparea forței de muncă și 

creșterea și după o evaluare minuțioasă a capacității de absorbție a programelor COSME, 

Progress, Marie Curie, Consiliul European pentru Cercetare, Eures și Erasmus+, decide 

să propună unele majorări selective pentru aceste programe peste nivelul PB;  
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16. majorează, prin urmare, creditele de angajament pentru rubrica 1a cu 69,367 milioane 

EUR peste PB (fără a include FEIS, proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare); 

Subrubrica 1b — Coeziunea economică, socială și teritorială 

17. nu este de acord cu reducerile propuse de Consiliu în valoare de 3 milioane EUR în 

credite de angajament și, mai important, de 199 de milioane EUR în credite de plată la 

subrubrica 1b, inclusiv la liniile de sprijin; invită Consiliul să explice cum pot fi 

compatibile aceste reduceri cu obiectivul său de a prevedea creditele necesare care să 

permită punerea în aplicare în bune condiții a noilor programe în cel de al patrulea an al 

cadrului financiar multianual 2014-2020; observă că reducerile aplicate plăților sunt mai 

mari decât reducerile deja semnificative propuse de Comisie, care a propus o reducere de 

23,5% față de bugetul UE pe 2016; 

18. este alarmat de întârzierile considerabile înregistrate în executarea ciclului fondurilor 

structurale și de investiții europene, ceea ce poate avea un efect negativ grav asupra 

atingerii la timp a rezultatelor pe teren, riscând totodată să ducă la acumularea unor noi 

restanțe de facturi neplătite în a doua jumătate a CFM în curs; îndeamnă statele membre 

vizate să desemneze fără întârziere autoritățile de management rămase și să elimine toate 

celelalte cauze ale întârzierilor înregistrate în implementarea programelor; ia act de 

propunerea Comisiei de a se simplifica procedurile pentru beneficiarii de fonduri 

europene, dar insistă asupra faptului că mai sunt multe de făcut la nivelul statelor membre 

pentru ca programele să funcționeze la capacitate maximă;  

19. reamintește că Comisia nu a propus alocarea în 2017 de credite de angajament pentru 

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din cauza alocării anticipate 

de fonduri în perioada 2014-2015; decide, în conformitate cu Regulamentul privind 

Fondul social european1, care prevede posibilitatea unei astfel de continuări, să aloce 

Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor sumele suplimentare de 

1 500 de milioane EUR în credite de angajament și 500 de milioane EUR în credite de 

plată, pentru a asigura un răspuns eficace șomajului în rândul tinerilor; observă că, în 

conformitate cu solicitările Parlamentului, aceste noi credite trebuie finanțate prin 

utilizarea tuturor surselor financiare posibile în cadrul Regulamentului în vigoare privind 

CFM și prin revizuirea CFM la mijlocul perioadei; îndeamnă statele membre să facă tot 

ce le stă în putere pentru a accelera punerea în aplicare a inițiativei pe teren, în beneficiul 

direct al tinerilor europeni; 

20. decide să reinstituie valorile din PB de la liniile bugetare la care Consiliul a aplicat 

reduceri atât în ceea ce privește angajamentele, cât și plățile; majorează creditele de 

angajament pentru subrubrica 1b cu 1 500 de milioane EUR și creditele de plată cu 500 

de milioane EUR peste PB în folosul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor, precum și cu 4 milioane EUR în angajamente și cu 2 milioane EUR în 

plăți în folosul Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, 

depășind astfel plafonul actual pentru angajamente cu 1 486 798 635 EUR; 

21. subliniază că la rubrica 1b se înregistrează cea mai mare parte a actualelor angajamente 

                                                           

1 Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 

20.12.2013, p. 470). 
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restante, ceea ce împiedică rambursarea resurselor deja consumate de către beneficiarii 

acestor fonduri; avertizează că nivelul ridicat al angajamentelor restante de la subrubrica 

1b, care se ridicau 151 119 milioane EUR la începutul lui septembrie 2016, riscă să pună 

în pericol realizarea de noi programe; 

Rubrica 2 — Creștere durabilă: resurse naturale 

22. constată că nivelul creditelor de la rubrica 2 a fost redus de Consiliu cu 179,5 milioane 

EUR în angajamente și cu 198 de milioane EUR în plăți în cazul liniilor pentru sprijin 

administrativ, al liniilor pentru asistență tehnică operațională (cum ar fi Fondul european 

pentru pescuit și afaceri maritime și programul LIFE), al liniilor operaționale din cadrul 

Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cazul agențiilor descentralizate; 

observă că cele mai mari reduceri ale creditelor de plată au fost suportate de dezvoltarea 

rurală; consideră că scrisoarea rectificativă ar trebui să rămână punctul de plecare pentru 

orice revizuire fiabilă a creditelor destinate FEGA; prin urmare, reinstituie nivelurile 

prevăzute în PB; 

23. așteaptă să fie prezentată scrisoarea rectificativă pentru pachetul destinat sprijinului de 

urgență, în special în sectorul produselor lactate; consideră că această măsură va contribui 

în mod semnificativ la îmbunătățirea situației pe piață și se va reflecta în creșterea 

prețurilor percepute de producătorii europeni de lapte, îndeosebi după eliminarea 

sistemului de cote și având în vedere impactul financiar al embargoului rus; 

24. majorează, prin urmare, creditele de angajament cu 619,8 milioane EUR și creditele de 

plată cu 611,3 milioane EUR (fără a include proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare), 

lăsând astfel o marjă de 19,4 milioane EUR sub plafonul pentru creditele de angajament 

de la rubrica 2; 

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie 

25. subliniază că Parlamentul consideră în continuare că problema migrației, în plină 

desfășurare, este cea mai importantă prioritate; salută propunerea Comisiei de a aloca o 

sumă suplimentară de 1,8 miliarde EUR față de suma programată inițial pentru 2017 

destinată crizei migrației din Uniune; observă că diferența considerabilă față de 

programarea inițială demonstrează că se impune o revizuire completă a CFM în vigoare; 

regretă faptul că Comisia nu a făcut uz de această posibilitate pentru a adapta în 

consecință și plafoanele, îndeosebi plafonul de la rubrica 3; atrage atenția asupra faptului 

că, potrivit propunerii Comisiei, această majorare urmează să fie finanțată prin 

mobilizarea instrumentului de flexibilitate (pentru o sumă de 530 de milioane EUR, 

epuizându-se astfel finanțarea disponibilă pentru acest exercițiu) și a marjei pentru situații 

neprevăzute (pentru o sumă de 1 160 de milioane EUR); având în vedere nivelul de 

finanțare fără precedent prevăzut pentru cheltuielile legate de migrație (care se ridică în 

total la 5,2 miliarde EUR în 2017) și propunerile înaintate privind aplicarea mecanismelor 

de flexibilitate, nu solicită majorări suplimentare pentru politicile care vizează problema 

migrației; totodată, se va opune oricărei încercări de a se reduce finanțarea destinată 

măsurilor întreprinse de Uniune în acest domeniu; 

26. reamintește că flexibilitatea bugetară își are limitele sale și nu poate fi decât o soluție pe 

termen scurt; este ferm convins că un răspuns curajos și direct la apariția unei crize care 

implică întregul continent și care nu pare să slăbească nu poate fi decât majorarea 
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plafonului de la rubrica 3; insistă asupra faptului că o astfel de majorare este inevitabilă și 

urgentă și este dezamăgit de faptul că Comisia nu a valorificat posibilitatea de a propune 

această majorare cu ocazia revizuirii la mijlocul perioadei a CFM;  

27. observă că, la 15 martie 2016, a fost adoptat un nou instrument pentru acordarea unui 

ajutor de urgență în cadrul Uniunii, care dispune de un buget orientativ de 700 de 

milioane EUR pentru trei ani (2016-2018) și care a produs deja rezultate pe teren sub 

forma unor măsuri de sprijin de urgență ca răspuns la nevoile umanitare ale unui număr 

mare de refugiați și migranți ce au intrat pe teritoriul statelor membre; cu toate acestea, își 

reiterează poziția privind faptul că, în viitor, ar trebui prevăzut un cadru juridic și bugetar 

mai sustenabil, pentru a permite mobilizarea ajutorului umanitar pe teritoriul Uniunii; 

insistă că ar trebui menținut un dialog constant cu Comisia în ceea ce privește 

funcționarea și finanțarea, în prezent și în viitor, a acestui instrument, dialog bazat pe 

transparența deplină a informațiilor și pe rapoarte de evaluare a impactului; 

28. salută propunerea înaintată de Comisie în contextul revizuirii la mijlocul perioadei a 

CFM privind înființarea unei noi rezerve a Uniunii Europene pentru situațiile de criză, 

care va fi finanțată prin credite dezangajate, ca un instrument suplimentar de reacție 

rapidă la crize precum actuala criză a migrației și refugiaților și la alte tipuri de 

evenimente ce au consecințe umanitare sau de securitate grave; 

29. având în vedere nivelul ridicat al amenințărilor în mai multe state membre și provocările 

paralele legate de gestionarea crizei migrației și combaterea terorismului și a 

criminalității organizate, solicită fonduri pentru a mări personalul Europol; 

30. condamnă reducerile aplicate de Consiliu mai multor programe din domeniile culturii, 

mass-mediei, cetățeniei, drepturilor fundamentale și sănătății publice, care reprezintă în 

total 24,3 milioane EUR în credite de angajament; consideră că prin acțiunea sa Consiliul 

a emis un semnal deleter atunci când a aplicat reduceri programelor culturale pentru a 

elibera fonduri pentru criza refugiaților și migrației; regretă că multe dintre aceste 

reduceri par să fie aplicate în mod arbitrar și să nu țină seama de ratele de execuție 

excelente; consideră că și micile reduceri pot pune în pericol realizarea obiectivelor 

programelor și punerea cu succes în practică a măsurilor Uniunii; reinstituie, așadar, toate 

creditele reduse la nivelul din PB; 

31. insistă că este necesar să fie majorată finanțarea pentru o serie de măsuri din cadrul 

programelor Europa creativă și Europa pentru cetățeni, care suferă de mai mult timp de o 

insuficiență de fonduri; este ferm convins că aceste programe sunt în prezent mai 

importante ca oricând, atât în ceea ce privește amplificarea contribuției sectoarelor 

cultural și creativ la crearea de locuri de muncă și la creștere, cât și încurajarea 

participării active a cetățenilor la procesul de elaborare și punere în aplicare a politicilor 

Uniunii; nu înțelege cum poate Consiliul să justifice reducerea fondurilor destinate IMM-

urilor din sectoarele culturale și creative, în timp ce mecanismul de garantare pentru 

sectoarele culturale și creative, pentru care finanțarea a fost deja reportată, abia a fost 

lansat în iunie 2016 și reprezintă un exemplu excelent de soluție inovatoare pentru o 

disfuncție semnificativă a pieței, care contribuie la dezvoltarea capacităților și oferă 

protecție împotriva riscurilor de credit intermediarilor financiari care asigură împrumuturi 

în sectoarele creative și culturale; 
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32. salută crearea unei linii bugetare pentru un fond al UE de căutare și salvare, care va 

finanța acțiunile de căutare și salvare, în special în Marea Mediterană, realizate de statele 

membre și coordonate la nivelul Uniunii; consideră că înființarea unui fond specific 

reprezintă o soluție mai potrivită decât majorarea constantă a bugetului Frontex sau al 

Poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european, înființată recent;  

33. remarcă faptul că, în lectura sa, bugetul (fără proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare) 

depășește plafonul de la rubrica 3 cu 71,28 milioane EUR în angajamente, în timp ce 

nivelul creditelor de plată se majorează cu 1 857,7 milioane EUR; întrucât la nivelul PB 

nu se prevede încă o marjă, propune ca aceste majorări să fie finanțate în limitele 

plafonului, mobilizându-se totodată marja pentru situații neprevăzute pentru o serie de 

cheltuieli esențiale legate de migrație;  

Rubrica 4 — Europa globală 

34. constată că, având în vedere actuala criză a refugiaților, acțiunea externă a Uniunii are 

nevoie de fonduri tot mai multe, care depășesc cu mult fondurile prevăzute în prezent la 

rubrica 4; subliniază, așadar, că plafonul de la rubrica 4 este mult prea insuficient pentru a 

putea asigura un nivel adecvat de finanțare a dimensiunii externe a crizei migrației și 

refugiaților; regretă faptul că Comisia nu a făcut uz de posibilitatea de a adapta în 

consecință plafoanele, îndeosebi plafonul de la rubrica 4; regretă faptul că, pentru a 

finanța noi inițiative precum IRT, Comisia a optat pentru reducerea fondurilor altor 

programe în PB, cum ar fi Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) și 

instrumentul care contribuie la stabilitate și pace (IcSP), ceea ce contravine principiului 

conform căruia dificultățile umanitare trebuie soluționate în paralel cu procesul de 

dezvoltare; regretă, de asemenea, că fondurile destinate ajutoarelor umanitare și 

segmentului mediteraneean al Instrumentului european de vecinătate (IEV) se află sub 

nivelul celor aprobate în bugetul 2016, în ciuda importanței lor evidente în soluționarea 

numeroaselor provocări externe; în final, se pronunță împotriva reducerilor iresponsabile 

aplicate de Consiliu, în special la liniile aferente ICD și cheltuielilor de sprijin; 

35. decide, așadar, să restabilească sumele reduse de Consiliu la rubrica 4; decide, de 

asemenea, să reinstituie nivelul creditelor din 2016 pentru liniile bugetare ale IEV 

afectate regiunii mediteraneene și pentru ajutoarele umanitare; în plus, decide să atenueze 

reducerile aplicate de Comisie la ICD și IcSP; consideră că este esențial să se mențină 

rolul central al UE și nivelul actual al contribuției financiare în sprijinirea procesului de 

pace din Orientul Mijlociu, a Autorității Palestiniene și a UNRWA; subliniază importanța 

Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului; 

36. sprijină pe deplin IRT și propune ca o parte din contribuția de la bugetul Uniuni 

prevăzută pentru 2017 să fie alocată în 2016, având în vedere buna execuție și marjele 

generoase ce mai sunt disponibile în bugetul pe 2016; solicită, așadar, să fie majorat IPA 

II cu 400 de milioane EUR prin intermediul unui buget rectificativ pentru 2016 și să fie 

mobilizată în consecință marja pentru situații neprevăzute; înscrie în rezervă o sumă 

identică pentru bugetul 2017, în așteptarea unui acord cuprinzător privind modalități 

alternative de finanțare a IRT, care ar reduce presiunea fără precedent exercitată asupra 

altor instrumente de finanțare externă; 

37. constată cu îngrijorare că, în ciuda caracterului lor actual și a sumelor considerabile 

implicate, fondurile fiduciare ale UE și IRT sunt aproape invizibile în bugetul Uniunii; 
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solicită ca aceste instrumente să fie incluse în mod mai transparent și mai respectuos față 

de unitatea bugetului Uniunii și de prerogativele autorității bugetare și creează în acest 

scop noi linii bugetare; de asemenea, solicită Comisiei să demonstreze că utilizarea 

instrumentelor financiare din cadrul fondurilor fiduciare nu duce la deturnarea creditelor 

de la obiectivele stabilite în temeiurile lor juridice inițiale; observă că, până în prezent, 

obiectivul privind mobilizarea unor contribuții la nivel național pe lângă fondurile din 

bugetul Uniunii a eșuat lamentabil; subliniază în acest context că, în viitor, atunci când va 

fi rugat să aprobe contribuții de la bugetul UE în folosul fondurilor fiduciare, Parlamentul 

le va aproba numai dacă va fi fost vărsată o sumă comparabilă sub formă de contribuții 

din partea statelor membre; 

38. așteaptă cu interes propunerile bugetare ale Comisiei privind finanțarea noului cadru de 

parteneriat privind migrația și a noului plan de investiții externe; se așteaptă la o reacție 

favorabilă față de mobilizarea de noi fonduri prin instrumentul de flexibilitate pentru a le 

asigura cu noi credite, însă avertizează că subminarea amendamentelor propuse de 

Parlament va avea consecințe;  

39. majorează, prin urmare, creditele de angajament de la rubrica 4 cu 497,9 milioane EUR 

peste PB și creditele de plată cu 495,1 milioane EUR peste PB (fără proiectele-pilot și 

acțiunile pregătitoare, dar incluzând transferul liniilor destinate reprezentanților speciali 

ai UE la bugetul SEAE); 

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

cercetare  

40. consideră că reducerile aplicate de Consiliu sunt deletere și nu sunt justificate și 

reinstituie la nivelul PB toate cheltuielile administrative ale Comisiei, inclusiv cheltuielile 

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

41. decide, în urma dezvăluirilor recente și pentru a recâștiga încrederea cetățenilor UE și a 

repara credibilitatea instituțiilor UE, să înscrie în rezervă 20% din creditele prevăzute 

pentru indemnizațiile temporare destinate foștilor deputați, până când Comisia va face 

mai strict Codul de conduită al comisarilor, pentru a preveni conflictele de interese și 

situațiile de „uși turnante”; 

Agențiile 

42. sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor; remarcă 

faptul că Comisia a redus deja în mod considerabil creditele solicitate inițial de către 

majoritatea 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; 

43. în contextul actualelor provocări în materie de securitate și având în vedere că se impune 

un răspuns coordonat la nivelul UE, decide să majoreze, în cadrul pachetului global 

alocat securității, creditele prevăzute pentru Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea 

Rețelelor și a Informațiilor (ENISA), Oficiul European de Poliție (Europol) și Unitatea 

Europeană de Cooperare Judiciară; 

44. având în vedere deteriorarea situației umanitare din vecinătatea sudică a UE, precum și 
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numărul tot mai mare al solicitanților de azil, decide să majoreze și creditele bugetare pe 

2016 destinate Biroului European de Sprijin pentru Azil; 

45. își reiterează dezacordul față de poziția Comisiei și a Consiliului referitoare la personalul 

agențiilor și, prin urmare, modifică un număr substanțial de scheme de personal; 

subliniază încă o dată că fiecare agenție trebuie să reducă cu 5% numărul de posturi în 

termen de 5 de ani, astfel cum s-a convenit în cuprinsul AII, însă posturile noi necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor suplimentare apărute începând cu 2013 ca urmare a 

recentelor evoluții politice și a noii legislații trebuie să fie însoțite de resurse suplimentare 

și să nu fie luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului din AII privind reducerea 

personalului; subliniază, prin urmare, încă o dată opoziția sa față de conceptul de fond 

comun de redistribuire a personalului între agenții, dar își reafirmă deschiderea față de 

eliberarea de posturi prin îmbunătățirea eficienței realizată prin intensificarea cooperării 

administrative între agenții sau chiar prin fuziuni, acolo unde este cazul, și prin partajarea 

anumitor funcții cu Comisia sau cu o altă agenție; 

46. subliniază că ar putea fi realizate economii considerabile la nivel operațional și în ceea ce 

privește personalul dacă agențiile care își desfășoară activitatea în mai multe amplasări 

geografice (ENISA, eu-LISA, ERA) s-ar limita la un singur sediu; consideră că nevoile 

operaționale actuale ale acestor agenții face fezabilă această schimbare; subliniază că 

deplasarea de la Londra a Autorității Bancare Europene (ABE) și fuziunea sa cu cel puțin 

una dintre celelalte două autorități de supraveghere ar putea genera economii 

considerabile din contul costurilor celor două agenții; invită Comisia să pregătească o 

propunere în acest sens; 

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

47. decide să adopte un pachet de compromis care conține un număr limitat de PP și AP, 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; 

Instrumente speciale 

48. reamintește importanța rezervei pentru ajutoare de urgență pentru asigurarea unei reacții 

rapide la nevoile specifice de ajutor ale țărilor terțe în caz de evenimente neprevăzute, 

precum și apelul său de a se majora în mod substanțial pachetul financiar respectiv în 

cadrul revizuirii CFM; constată că utilizarea sa foarte rapidă în 2016, care va duce 

probabil la epuizarea tuturor posibilităților de reportare, demonstrează că acest instrument 

special va fi mult prea insuficient pentru toate nevoile suplimentare în 2017; majorează, 

prin urmare, creditele aferente acestui instrument până la o sumă anuală de 1 miliard 

EUR și se așteaptă ca Regulamentul privind CFM să fie adaptat în consecință; 

49. reinstituie la nivelul din PB rezerva pentru Fondul european de ajustare la globalizare și 

cea pentru Fondul de solidaritate al Uniunii Europene pentru a înlesni mobilizarea acestor 

instrumente speciale; 

Plăți 
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50. își exprimă îngrijorarea cu privire la reducerea drastică a creditelor de plată în proiectul 

de buget pe 2017 față de bugetul pe 2016; observă că acest lucru revelează întârzieri în 

implementare, ceea ce este nu numai îngrijorător pentru realizarea politicilor Uniunii, ci 

prezintă și un risc de a se acumula din nou facturi neplătite la sfârșitul perioadei de 

programare în curs, dacă nu se găsește un acord satisfăcător în cadrul revizuirii CFM; 

regretă, de asemenea, reducerile aplicate de Consiliu creditelor de plată, deși sub plafoane 

există marje generoase; 

51. decide să reinstituie la nivelul din PB creditele de plată de la toate liniile reduse de 

Consiliu și majorează creditele de plată de la toate liniile la care au fost modificate 

creditele de angajament;  

Alte secțiuni 

Secțiunea I – Parlamentul European 

52. menține neschimbat nivelul global al bugetului său pentru 2017, astfel cum a fost adoptat 

în plen la 14 aprilie 2016, care se ridică la 1 900 873 000 EUR; include adaptările tehnice 

neutre din punct de vedere bugetar, prin care vor fi integrate în buget deciziile sale 

recente, și eliberează rezerva pentru linia bugetară destinată transportului deputaților, al 

persoanelor și al bunurilor; 

53. aprobă modificarea organigramei sale și a creditelor bugetare aferente pentru a acoperi 

nevoile suplimentare ale grupurilor politice; compensează integral aceste majorări prin 

reducerea creditelor din rezerva pentru situații neprevăzute și de la linia bugetară 

destinată amenajării spațiilor; 

54. reamintește decizia sa politică de a exonera grupurile politice de obiectivul privind 

reducerea personalului cu 5%, astfel cum se subliniază în rezoluțiile sale referitoare la 

bugetele pentru 20141, 20152 și 20163;  

55. reduce schema de personal a Secretariatului său General4 pe 2017 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 impactul bugetar al acestei măsuri a fost 

deja luat în calcul în cadrul estimării; 

56. reduce schema sa de personal cu alte 20 de posturi, pentru a reflecta finalizarea 

transferului de posturi prevăzut în acordul de cooperare cu Comitetul Economic și Social 

European și Comitetul Regiunilor; subliniază că, întrucât aceste posturi nu au fost incluse 

în buget, nu trebuie reduse credite din bugetul Parlamentului; 

57. îndeamnă Secretarul General să propună modalități detaliate pentru partajarea deplină a 

funcțiilor și serviciilor administrative de către Parlament, Comitetul Regiunilor și 

                                                           
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0437. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2014)0036. 
3 Texte adoptate, P8_TA(2015)0376. 
4 Întrucât s-a luat decizia politică de a exclude grupurile politice din acest calcul, reducerea respectivă se aplică 

părții din schema de personal care se referă la Secretariatul General.  
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Comitetul Economic și Social European; 

58. menține în schema sa de personal pe 2017 cele 35 de posturi noi, astfel cum a solicitat în 

PBR nr. 3/2016, destinate consolidării securității în instituții; exonerează aceste posturi 

de obiectivul de reducere a personalului cu 5%, deoarece corespund unor activități noi în 

cadrul Parlamentului; 

59. reiterează că realizarea obiectivului privind reducerea personalului nu ar trebui să 

compromită buna funcționare a Parlamentului și exercitarea de către Parlament a 

competențelor sale de bază, nici să modifice excelența sa legislativă sau calitatea 

condițiilor de muncă ale deputaților și ale personalului;  

60. reamintește că administrația s-a angajat să prezinte o planificare bugetară pe termen 

mediu și lung, prevăzând o separare clară între investiții și cheltuielile operaționale legate 

de funcționarea instituției, inclusiv obligațiile legale; se așteaptă, prin urmare, ca 

proiectul preliminar de estimare a bugetului pe 2018 să fie prezentat în același format; 

61. având în vedere beneficiile considerabile pe care le extrag Google și alte companii 

similare din serviciul de traduceri al Parlamentului European, care contribuie la 

îmbunătățirea programului Google Translate și a altor servicii de traducere similare, 

invită Secretarul General să negocieze cu Google și cu alte companii similare o 

contribuție corespunzătoare la bugetul Parlamentului European; 

Secțiunea IV – Curtea de Justiție 

62. regretă majorarea de către Consiliu a ratei standard de reducere de la 2,5% la 3,8%, ceea 

ce echivalează cu o reducere de 3,4 milioane EUR și contravine ratei extrem de ridicate 

de ocupare a posturilor în cadrul Curții (98% la sfârșitul lui 2015); reajustează, prin 

urmare, rata standard de reducere la nivelul din PB, ceea ce îi va permite Curții să-și 

îndeplinească misiunea în contextul unei creșteri constante a numărului de cauze;  

63. decide, de asemenea, să reinstituie valorile din PB ale altor șase posturi bugetare din 

titlurile I și II ale bugetului Curții, care au fost reduse de Consiliu, ceea ce ar putea afecta 

deosebit de puternic prioritățile Curții în domeniul lingvistic și în cel al securității;  

64. își exprimă nemulțumirea față de declarația unilaterală a Consiliului și anexa conexă în 

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

pe 2017, 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 

65. reinstituie rata standard de reducere la nivelul inițial de 2,6% pentru a permite Curții de 

Conturi să răspundă nevoilor sale în ceea ce privește schema de personal;  
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66. reinstituie, de asemenea, cinci linii bugetare reduse de Consiliu pentru a permite Curții de 

Conturi să-și pună în aplicare programul de lucru și să realizeze rapoartele de audit 

planificate; 

67. reinstituie parțial PB în ceea ce privește trei linii bugetare, în conformitate cu propunerile 

privind realizarea unor economii identificate chiar de Curtea de Conturi;  

Secțiunea VI – Comitetul Economic și Social European 

68. reinstituie rata standard de reducere la nivelul inițial de 4,5% pentru a permite 

Comitetului Economic și Social European să răspundă nevoilor sale și să facă față 

reducerii constante a personalului în contextul acordului de cooperare din februarie 2014 

dintre Parlament, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor;  

69. reinstituie cele 12 posturi și creditele aferente reduse de Comisie în PB în conformitate cu 

acordul de cooperare menționat, ceea ce reflectă numărul real de posturi transferate de la 

Comitetul Economic și Social European către Parlament;  

70. decide, de asemenea, să ajusteze postul bugetar legat de serviciile suplimentare pentru 

serviciile de traducere la nivelul estimat de instituția însăși, compensând astfel parțial 

transferul celor 36 de posturi de la Comitetul Economic și Social European către 

Parlament în conformitate cu acordul de cooperare menționat mai sus; 

Secțiunea VII – Comitetul Regiunilor 

71. reinstituie cele 8 posturi și creditele aferente reduse de Comisie în PB în conformitate cu 

acordul de cooperare menționat, ceea ce reflectă numărul real de posturi transferate de la 

Comitetul Regiunilor către Parlament;  

72. de asemenea, reinstituie la nivelul estimat de Comitet creditele reduse de Comisie în PB 

legate de cheltuielile de birou și indemnizațiile IT ale membrilor Comitetului, pentru a 

asigura fonduri suficiente pentru cheltuielile de birou și indemnizațiile IT ale membrilor 

Comitetului Regiunilor; 

73. regretă reducerile aplicate de Comisie în PB postului „amenajarea spațiilor” și decide să 

reinstituie acest post la nivelul estimat de Comitetul însuși pentru a-i permite acestuia să 

răspundă nevoilor mai mari în materie de securitate, să mențină clădirile în stare bună, cu 

respectarea obligațiilor legale, și să îmbunătățească eficiența energetică;  

74. în sfârșit, reinstituie creditele legate de activitățile de comunicare ale grupurilor politice, 

care au fost reduse de Comisie în PB, pentru a asigura finanțarea adecvată a activităților 

de comunicare ale grupurilor politice din cadrul Comitetului;  

Secțiunea VIII – Ombudsmanul European 

75. ia act cu regret de faptul că Consiliul a redus proiectul de buget al Ombudsmanului cu 

195 000 EUR; subliniază că această reducere ar impune o sarcină disproporționată asupra 

bugetului foarte limitat al Ombudsmanului și ar avea un impact major asupra capacității 

instituției de a servi cetățenii europeni în mod eficace; reinstituie, așadar, toate liniile 

bugetare reduse de Consiliu, pentru a-i permite Ombudsmanului să-și îndeplinească 
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mandatul și angajamentele;  

Secțiunea IX – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 

76. ia act cu regret de faptul că Consiliul a redus proiectul de buget al Autorității Europene 

pentru Protecția Datelor cu 395 000 EUR; subliniază că această reducere se află în gravă 

contradicție cu sarcina suplimentară conferită instituției de către Parlament și Consiliu și 

ar pune în pericol capacitatea acestei instituții de a servi în mod eficace instituțiile 

europene; 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 

77. reinstituie toate liniile bugetare reduse de Consiliu; 

78. decide, de asemenea, să creeze un post bugetar pentru capacitatea de comunicare 

strategică, în conformitate cu concluziile Consiliului European din martie 2015, și să 

acorde SEAE personalul și instrumentele necesare pentru a reacționa la dezinformarea 

propagată de țări terțe și actori nestatali;  

79. salută angajamentele în scris ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe 

și politica de securitate de a soluționa dezechilibrele existente în cadrul personalului 

SEAE în ceea ce privește repartizarea anumitor posturi între diplomații din statele 

membre și personalul statutar al UE și de a prezenta în 2017 o analiză a politicii SEAE 

privind resursele umane; invită Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și 

politica de securitate să informeze Parlamentul cu privire la măsurile adoptate cel târziu 

până în primăvara lui 2017, înainte de începutul următoarei proceduri bugetare;  

 

 

 

o 

o   o 

80. este convins că bugetul Uniunii poate contribui la abordarea în mod eficace nu doar a 

consecințelor, ci și a cauzelor profunde ale crizelor cu care se confruntă Uniunea în 

prezent; consideră totuși că evenimentele neprevăzute care au un impact asupra întregii 

Uniuni ar trebui să fie abordate prin eforturi comune și prin asigurarea de mijloace 

suplimentare la nivelul Uniunii, mai degrabă decât prin punerea sub semnul întrebării a 

unor angajamente anterioare sau prin revenirea la iluzia unor soluții exclusiv naționale; 

subliniază, prin urmare, că dispozițiile privind flexibilitatea au menirea de a permite o 

astfel de reacție comună și rapidă și ar trebui să fie utilizate pe deplin pentru a compensa 

constrângerile severe impuse de plafoanele CFM; 

81. 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. 


