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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 2020 
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(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) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20122,

– 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,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la orientările generale 
pentru pregătirea bugetului 2020, secțiunea III – Comisia5,

– având în vedere Rezoluția sa din 28 martie 2019 referitoare la estimarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 20206,

– având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul 
financiar 2020, adoptat de Comisie la 5 iulie 2019 (COM(2019)0400) (PB),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2020 adoptată de Consiliu la 3 septembrie 2019 și transmisă 
Parlamentului la 13 septembrie 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

1 JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
2 JO L 193, 30.7.2018, 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(2019)0210.
6 Texte adoptate la această dată, P8_TA(2019)0326.
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– având în vedere articolul 94 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele celorlalte comisii vizate, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2019),

Secțiunea III

Prezentare generală

1. reamintește că Parlamentul a stabilit, în Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la 
orientările generale pentru pregătirea bugetului 2020, priorități politice clare pentru 
bugetul pe 2020 care să reprezinte o punte către Europa viitorului și să asigure o valoare 
adăugată europeană; își reafirmă angajamentul ferm față de aceste priorități și își 
prezintă poziția expusă în continuare, menită să asigure un nivel adecvat de finanțare 
pentru realizarea acestor priorități;

2. reafirmă poziția Parlamentului conform căreia bugetul Uniunii pentru 2020 trebuie să 
pregătească terenul pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 și să asigure o 
bază solidă pentru inițierea unei noi generații de programe și politici ale UE; 
reamintește, de asemenea, că 2020 este ultimul exercițiu din actualul CFM, 
reprezentând astfel pentru Uniune ultima șansă de a realiza progrese pe calea 
îndeplinirii angajamentelor politice stabilite pentru perioada în curs, inclusiv în ceea ce 
privește realizarea obiectivului UE privind schimbările climatice și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU (ODD); subliniază că bugetul pe 2020 ar trebui să 
pregătească Uniunea pentru stabilirea unui obiectiv și mai ambițios în CFM 2021-2027 
privind schimbările climatice;

3. ia act de poziția Consiliului privind PB, prin care acesta reduce creditele de angajament 
cu 1,51 miliarde EUR față de propunerea Comisiei; consideră că reducerile operate de 
Consiliu se află în contradicție flagrantă cu prioritățile Uniunii, nu sunt justificate de 
capacitatea de absorbție și au ca scop neutralizarea tuturor majorărilor specifice 
solicitate și obținute de Parlament în exercițiile financiare precedente; decide, așadar, ca 
regulă generală, să restabilească până la nivelul din PB, atât pentru cheltuielile 
operaționale, cât și pentru cele administrative, creditele de la toate liniile bugetare 
reduse de Consiliu și să-și formuleze poziția pe baza PB;

4. este ferm convins că se impune fără echivoc o abordare față de provocările climatice 
care să stimuleze crearea locurilor de muncă și să întărească competitivitatea; salută 
apelurile insistente la acțiune lansate de liderii UE în cadrul recentului summit al ONU 
privind schimbările climatice și angajamentele asumate recent de o serie de state 
membre de a majora cheltuielile în domenii precum eficiența energetică, transporturile 
și infrastructura energetică; 

5. propune, prin urmare, un buget al Uniunii pentru 2020 care să realizeze o contribuție 
importantă la combaterea provocărilor climatice și a schimbărilor climatice și care să 
reducă cât mai mult întârzierile înregistrate pe calea realizării obiectivului de a asigura 
faptul că 20 % din cheltuielile Uniunii pentru perioada 2014-2020 sunt dedicate climei; 
propune o majorare semnificativă, cu peste 2 miliarde EUR față de PB, a unor linii 
bugetare de la mai multe rubrici, cu preponderență de la subrubrica 1a, care realizează o 
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contribuție semnificativă la obiectivul legat de cheltuielile pentru climă; alocă foarte 
precis aceste majorări liniilor care dau dovadă de o excelentă rată de execuție și de o 
capacitate operațională suficientă pentru a putea absorbi în 2020 creditele suplimentare;

6. subliniază că domeniul tineretului reprezintă în continuare o prioritate supremă pentru 
bugetul Uniunii; subliniază că, în pofida tendințelor pozitive în reducerea ratei 
șomajului în rândul tinerilor din Uniune, absența perspectivelor pentru tineri constituie 
o urgență socială foarte reală în anumite zone ale Uniunii, înregistrându-se disparități 
semnificative la nivelul statelor membre și al regiunilor; decide, prin urmare, să 
întărească Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), 
majorând creditele respective peste nivelul propus de Comisie, inclusiv pentru a asigura 
o tranziție fără probleme către Fondul social european Plus (FSE+) în următorul CFM; 
majorează, de asemenea, resursele financiare pentru a se putea face față în viitor cererii 
pentru Erasmus+, principalul program pentru educație și formare din UE, inclusiv 
pentru educația și formarea profesională, tineret și sport; își reafirmă angajamentul de a 
tripla finanțarea programului Erasmus+ în CFM 2021-2027;

7. propune noi majorări specifice și la alte linii bugetare legate de prioritățile 
Parlamentului, în domenii precum IMM-urile, digitalizarea, cercetarea în domeniul 
cancerului, cooperarea în materie de securitate și justiție, migrația și politica externă;

8. sprijină, în general, estimarea Comisiei privind nevoile bugetare ale agențiilor 
descentralizate; consideră, prin urmare, că orice reducere propusă de Consiliu ar putea 
pune în pericol buna funcționare a agențiilor și nu le-ar permite acestora să-și 
îndeplinească sarcinile; propune majorări specifice pentru creditele alocate agențiilor 
care vor avea sarcini suplimentare sau care se confruntă cu o sarcină de muncă sporită 
din cauza unor noi provocări;

9. constată, în concluzie, că, pentru a finanța în măsură adecvată prioritățile urgente 
menționate mai sus și având în vedere că marjele de la anumite rubrici sunt foarte 
reduse sau inexistente în 2020, trebuie mobilizate pe deplin Instrumentul de flexibilitate 
și marja globală pentru angajamente, trebuie mobilizată parțial marja pentru situații 
neprevăzute și trebuie valorificată pe deplin posibilitatea reutilizării creditelor 
dezangajate care sunt destinate cercetării, prevăzută la articolul 15 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar; reamintește, de asemenea, că mecanismele de flexibilitate 
prevăzute în regulamentul privind CFM vor expira la sfârșitul perioadei în curs;

10. stabilește nivelul global al creditelor de angajament pentru bugetul pe 2020 (toate 
secțiunile) la 170 971 519 973 EUR, ceea ce reprezintă o creștere cu 
2 699 813 994 EUR față de PB; decide, în plus, să pună la dispoziție suma de 
280 700 000 EUR sub formă de credite de angajament în urma dezangajărilor, în 
temeiul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul financiar;

Subrubrica 1a – Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

11. subliniază că programul Orizont 2020 generează o valoare adăugată europeană 
considerabilă și contribuie în mod vital la dezvoltarea tehnologiilor ecologice și a 
inovațiilor favorabile climei și mediului, pregătind astfel terenul pentru un viitor fără 
emisii de carbon; subliniază, de asemenea, importanța acestui program și pentru alte 
domenii importante ale cercetării europene, cum ar fi digitalizarea și cercetarea în 
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combaterea cancerului; majorează în mod semnificativ, așadar, fondurile alocate 
programului Orizont 2020 cu 737,8 milioane EUR peste nivelul din PB sub formă de 
credite de angajament; de asemenea, în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din 
Regulamentul financiar, face integral disponibilă suma de 280,7 milioane EUR în 
credite de angajament în urma dezangajărilor efectuate în 2018 ca urmare a 
neimplementării proiectelor de cercetare, alocând această sumă liniilor bugetare 
aferente programului Orizont 2020 care au cea mai mare pertinență pentru proiectele de 
cercetare legate de climă;

12. subliniază rolul esențial al Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) în 
promovarea dezvoltării unei rețele transeuropene foarte performante și sustenabile și 
care asigură interconectarea între domeniile transporturilor, energiei și infrastructurii 
TIC și contribuie în mod semnificativ la tranziția către o societate neutră din punctul de 
vedere al efectelor asupra climei; propune, așadar, să fie majorată finanțarea pentru 
MIE-Transporturi și MIE-Energie cu o sumă totală de 545 de milioane EUR peste 
nivelul din PB în credite de angajament;

13. consideră că este de asemenea necesar să fie consolidate și alte priorități importante din 
cadrul acestei subrubrici; atrage atenția, în acest sens, asupra IMM-urilor, care 
constituie un element esențial al economiei Uniunii și joacă un rol determinant în 
crearea de locuri de muncă în toate statele membre; atrage atenția asupra faptului că 
Erasmus+ este în continuare un program foarte prețuit și extrem de popular, numărul 
cererilor de participare depășind considerabil finanțarea disponibilă, și că acest program 
contribuie la cultivarea unui sentiment puternic de identitate europeană comună;

14. majorează, prin urmare, nivelul creditelor de angajament de la subrubrica 1a cu 
1 503 766 221 EUR peste nivelul din PB (cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor 
pregătitoare), care urmează să fie finanțate cu ajutorul marjei disponibile și prin 
mobilizarea instrumentelor speciale; decide, în plus, să pună la dispoziția acestei 
subrubrici suma de 280 700 000 EUR sub formă de credite de angajament în urma 
dezangajărilor efectuate în temeiul articolului 15 alineatul (3) din Regulamentul 
financiar;

Subrubrica 1b – Coeziune economică, socială și teritorială

15. subliniază importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tinerilor și este 
hotărât să asigure o finanțare adecvată a programului YEI în ultimul exercițiu al 
actualului CFM; subliniază necesitatea de a accelera punerea în aplicare a acestui 
program și de a-i îmbunătăți în continuare eficiența, pentru ca acesta să confere o mai 
mare valoare adăugată europeană politicilor naționale de ocupare a forței de muncă; 
propune, așadar, să fie majorată finanțarea programului YEI cu 363,3 milioane EUR 
peste nivelul din PB în credite de angajament;

16. majorează finanțarea pentru asistența tehnică având în vedere complexitatea 
procedurilor de gestionare a proiectelor, de la pregătirea candidaturilor până la 
gestionarea financiară și monitorizarea impactului, ceea ce reprezintă o dificultate 
majoră pentru o mai bună absorbție a „fondurilor structurale”;

17. majorează nivelul creditelor de angajament de la subrubrica 1b cu 373 278 264 EUR 
peste nivelul din PB (cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), care 
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urmează să fie finanțate prin mobilizarea instrumentelor speciale;

Rubrica 2 – Creștere durabilă: resursele naturale

18. în conformitate cu prioritatea generală de combatere a schimbărilor climatice, acordă 
majorări substanțiale în valoare de 233 de milioane EUR în credite de angajament 
liniilor bugetare aferente programului LIFE+ la titlurile 7 și 34; invită Comisia să 
asigure capacitatea de absorbție necesară pentru utilizarea eficace a acestor mijloace 
suplimentare; 

19. propune majorări necesare la anumite linii bugetare, îndeosebi pentru finanțarea 
măsurilor destinate contracarării efectului pestei porcine africane în mai multe state 
membre;

20. reamintește că nivelul creditelor aferente Fondului european de garantare agricolă 
(FEGA) trebuie ajustat mai exact, ținând seama de venitul alocat preconizat să devină 
disponibil în 2020, conform informațiilor din scrisoarea rectificativă a Comisiei;

21. în rezumat, majorează creditele de angajament de la rubrica 2 cu 267,3 milioane EUR 
(cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), care urmează să fie finanțate 
din marja disponibilă sub plafon;

Rubrica 3 – Securitate și cetățenie

22. majorează, având în vedere plafonul care este nerealist de scăzut de la începutul 
actualului CFM, finanțarea pentru prioritățile Parlamentului în domeniile securității 
interne, migrației și drepturilor fundamentale; se opune ferm reducerilor operate de 
Consiliu la Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și la Fondul pentru 
securitate internă (FSI) și respinge propunerea Consiliului de a muta 
400 de milioane EUR în credite de angajament într-o rezervă în așteptarea unui progres 
în procesul de reformă a Regulamentului Dublin III; subliniază că este extrem de 
important să se asigure o finanțare adecvată și un personal adecvat pentru toate agențiile 
din domeniul migrației, securității și controlului la frontiere, în special pentru Europol, 
Eurojust, EPPO și Frontex;

23. propune o creștere de 10 % a creditelor de angajament aferente subprogramelor MEDIA 
și Cultură din cadrul programului Europa Creativă, pentru a remedia deficitul cronic de 
finanțare a acestora și proporția scăzută a cererilor selectate; majorează, de asemenea, 
creditele aferente acțiunilor în materie de multimedia, care au un rol determinant în 
combaterea dezinformării și în promovarea jurnalismului independent;

24. majorează, prin urmare, nivelul creditelor de angajament de la rubrica 3 cu 
121 799 746 EUR peste nivelul din PB (cu excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor 
pregătitoare), care urmează să fie finanțate prin mobilizarea suplimentară a 
instrumentelor speciale;

Rubrica 4 – Europa globală

25. subliniază faptul că UE trebuie să realizeze o contribuție mai importantă la măsurile de 
combatere a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea în țările care fac obiectul 
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instrumentului de cooperare pentru dezvoltare și al mecanismului de protecție civilă al 
Uniunii;

26. propune o creștere a finanțării pentru țările din Balcanii de Vest în cadrul Instrumentului 
de asistență pentru preaderare, în special în ceea ce privește funcționarea instituțiilor 
democratice, statul de drept, buna guvernanță și administrația publică;

27. reamintește că, având în vedere amenințările persistente la adresa securității și 
deteriorarea mediului de securitate la frontierele estice ale UE, precum și reformele 
dificile cu care se confruntă partenerii din Europa de Est, este important să se aloce 
fonduri suficiente pentru sprijinirea stabilității, a democrației și a consolidării încrederii 
și să se sprijine măsurile de reducere a sărăciei și dezvoltarea economică în regiune; 
reamintește, de asemenea, că țările din vecinătatea sudică se confruntă cu presiuni 
enorme, inclusiv din cauza conflictelor din Siria și Libia, a intensificării extremismului 
și a fluxurilor de refugiați și migranți derivate din acestea; 

28. 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, la bunăstarea 
maroniților care doresc să se mute și a tuturor persoanelor aflate în enclave, așa cum s-a 
convenit în cadrul celui de al 3-lea Acord de la Viena, și pentru a sprijini Comisia 
tehnică bipartită pentru patrimoniul cultural, promovând astfel încrederea între cele 
două comunități și reconcilierea acestora;

29. consideră că, având în vedere lacunele grave și persistente din domeniile democrației, 
statului de drept și drepturilor fundamentale constatate în Turcia, se justifică reducerea 
într-o măsură mai mare a alocărilor pentru Turcia în cadrul instrumentului de asistență 
pentru preaderare; decide, prin urmare, să nu anuleze reducerile operate de Consiliu 
privind fondurile destinate Turciei, să reducă finanțarea respectivă cu încă 
5 milioane EUR și să înscrie în rezervă 100 de milioane EUR din această finanțare;

30. majorează suma globală de la rubrica 4 cu 257 217 394 EUR peste nivelul din PB (cu 
excepția proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare), care urmează să fie finanțată prin 
mobilizarea suplimentară a instrumentelor speciale;

Rubrica 5 – Administrația; alte rubrici – cheltuieli de sprijin administrativ și pentru 
cercetare

31. reinstituie nivelurile din PB destinate cheltuielilor administrative, inclusiv cheltuielilor 
de sprijin administrativ și pentru cercetare de la rubricile 1-4; propune o creștere de 
5,5 milioane EUR peste PB în credite de angajament în legătură cu organizarea unei 
conferințe privind democrația europeană/viitorul Europei;

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

32. reamintește importanța proiectelor-pilot (PP) și a acțiunilor pregătitoare (AP) ca 
instrumente pentru formularea unor priorități politice și introducerea unor noi inițiative 
care au potențialul de a se transforma în activități și programe permanente ale UE; după 
ce a efectuat o analiză atentă a tuturor propunerilor prezentate și luând în considerare 
evaluarea de către Comisie a respectării de către acestea a cerințelor legale și a 
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implementabilității lor, adoptă un pachet echilibrat de PP-AP care să reflecte prioritățile 
politice ale Parlamentului; invită Comisia să pună în aplicare fără întârziere PP-AP și să 
informeze cu privire la performanța acestora și la rezultatele obține pe teren; 

Plăți

33. atrage atenția asupra marjei de 20 067,6 milioane EUR rămase sub plafonul plăților din 
PB din cauza lansării cu mare întârziere a programelor pentru 2014-2020 și a acumulării 
corespunzătoare de plăți neutilizate, mai ales la subrubrica 1b; subliniază că este necesar 
să se evite o acumulare substanțială de cereri de plată la începutul următorului CFM, 
care ar putea conduce la o altă criză a plăților în bugetul UE, așa cum s-a întâmplat în 
perioada actuală, și care ar putea împiedica demararea corectă a următoarei generații de 
programe în perioada 2021-2027;

34. majorează, așadar, plățile destinate fondurilor structurale și de investiții europene cu o 
sumă totală de 3 miliarde EUR, pa baza ipotezei că statele membre își vor accelera și 
mai mult implementarea programelor operaționale în ultimul exercițiu din CFM în curs 
și își vor respecta mai riguros propriile previziuni; majorează provizioanele fondului de 
garantare al FEIS cu 948 de milioane EUR, cu scopul de a devansa către 2020, într-un 
mod neutru din punct de vedere bugetar, tranșele anuale prevăzute în prezent pentru 
exercițiile 2021-2023, atunci când se așteaptă ca presiunea asupra plăților să fie mai 
mare; în sfârșit, majorează creditele de plată de la liniile pentru care au fost majorate 
creditele de angajament;

Alte secțiuni 

Secțiunea I – Parlamentul European

35. reinstituie creditele prevăzute în estimări pe baza unei analize atente și responsabile a 
nevoilor Parlamentului pentru 2020 și adoptate în plen la 28 martie 2019 cu o majoritate 
covârșitoare; ia act de faptul că, potrivit articolului 314 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, Comisia are dreptul de a ajusta proiectele preliminare de estimări ale 
celorlalte instituții; își exprimă totuși surpriza și profunda îngrijorare cu privire la 
reducerile operate de Comisie în bugetul Parlamentului, ceea ce încalcă tradiția unei 
bune cooperări între cele două instituții;

36. majorează două linii peste nivelul din PB, având în vedere apariția unor elemente noi, 
imposibil de evitat, care afectează indemnizațiile tranzitorii pentru bugetul pe 2020: 
proporția mai ridicată a deputaților care nu au fost realeși în urma alegerilor europene 
(63 %, în timp ce media utilizată ca bază de calcul a fost de 50 %) și amânarea 
Brexitului până la 31 octombrie 2019; majorează, de asemenea, linia bugetară destinată 
fundațiilor politice europene, deoarece activitatea acestora este esențială pentru 
promovarea democrației și combaterea știrilor false și a dezinformării; 

37. în conformitate cu estimările adoptate de Parlament:

- solicită Biroului să găsească o soluție tehnică pentru a permite deputaților să își 
exercite dreptul de vot, beneficiind în același timp de concediul de maternitate, de 
paternitate sau de boală;
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- reamintește solicitarea sa adresată Biroului privind alinierea deplină, de la 
începutul lui 2020, a cuantumurilor indemnizațiilor acordate funcționarilor, altor 
agenți și APA pentru deplasările de serviciu între celei trei locuri de desfășurare a 
activității Parlamentului;

- solicită din nou Conferinței președinților și Biroului să revizuiască dispozițiile de 
punere în aplicare privind activitatea delegațiilor și a misiunilor în afara Uniunii 
Europene; subliniază că în cadrul acestei revizuiri ar trebui să fie examinată 
posibilitatea ca APA să însoțească, în anumite condiții, deputații în delegațiile și 
misiunile oficiale ale Parlamentului;

- invită Secretarul General să prezinte fără întârziere normele de punere în aplicare, 
pentru a le asigura APA drepturi legale, evitând astfel interpretările discreționare 
și inegalitățile actuale care îi împiedică pe aceștia să-și îndeplinească integral 
sarcinile, astfel cum se prevede în Statutul deputaților și în Statutul asistenților;

- solicită punerea în aplicare integrală a măsurilor recomandate în cuprinsul 
rezoluției Parlamentului din 26 octombrie 2017 privind combaterea hărțuirii 
sexuale și a abuzului sexual în Uniunea Europeană, și anume organizarea unor 
cursuri de formare împotriva hărțuirii pentru toți membrii personalului și deputați, 
audituri externe pentru cele două comitete de combatere a hărțuirii, precum și 
reorganizarea celor două comitete în unul independent, în care medicii și avocații 
să fie membri permanenți; solicită un sprijin suplimentar pentru acoperirea 
costurilor legate de angajarea unor membri ai personalului suplimentari, 
competenți să trateze cazurile de hărțuire din cadrul Parlamentului, reunind în 
cadrul unui serviciu specializat membri ai personalului care au competențe 
profesionale în domeniile medical, psihologic, juridic și în gestionarea resurselor 
umane, precum și pentru acoperirea cheltuielilor de judecată și medicale ale 
victimelor hărțuirii, în conformitate cu articolul 24 din Statutul funcționarilor;

Alte secțiuni (secțiunile IV-X)

38. observă că PB 2020 reflectă în general estimările diverselor instituții care se încadrează 
la celelalte secțiuni ale bugetului, reprezentând astfel exact, cu unele excepții, cerințele 
financiare ale acestora; consideră, prin urmare, că reducerile propuse de Consiliu vor 
avea efecte nefaste asupra funcționării instituțiilor în cauză și, deci, asupra contribuției 
lor, de importanță vitală, la funcționarea Uniunii Europene; de aceea, propune 
reinstituirea nivelurilor din PB 2020 în aproape toate cazurile, inclusiv în ceea ce 
privește schema de personal a Autorității Europene pentru Protecția Datelor și cea a 
Serviciului European de Acțiune Externă;

39. consideră că este necesar, într-un număr restrâns de cazuri și având în vedere estimările 
instituțiilor, să fie majorate liniile bugetare peste nivelul din bugetul pe 2020 și să fie 
propuse posturi suplimentare; propune, așadar, următoarele:

a) pentru Curtea de Justiție, având în vedere sarcina sa de muncă tot mai mare, să fie 
restabilite cele 11 posturi propuse de Curte în cadrul estimării (7 posturi AD și 4 
posturi AST), care nu au fost incluse de Comisie în PB 2020, și să fie puse la 
dispoziție creditele necesare pentru remunerații și indemnizații;
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b) pentru Comitetul Economic și Social European și pentru Comitetul Regiunilor, să 
fie majorate peste nivelul din PB 2020 creditele aferente unei serii de linii 
bugetare, pentru a menține nivelul creditelor la cote similare cu cele din exercițiul 
precedent;

c) pentru Ombudsmanul European, să fie adăugate două posturi AD peste bugetul pe 
2020, realizând în paralel reduceri ușoare la trei linii bugetare, pentru a echilibra 
cuantumurile reinstituite la alte două linii;

o

o o

40. 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.


