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SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât Europa se află într-un moment de răscruce, existând o anumită criză de 
legitimitate în ceea ce privește deciziile europene;

B. întrucât este necesară apropierea proiectului european de cetățenii UE, acordându-se o 
atenție deosebită nevoilor, vieților și așteptărilor acestora, în primul rând pentru a 
consolida legitimitatea UE și pentru a restabili încrederea în proiectul european și 
entuziasmul față de acesta, datorită unei guvernanțe UE reînnoite;

C. întrucât controlul parlamentar al cheltuielilor publice este o componentă esențială a unui 
sistem democratic modern;

D. întrucât o democrație mai profundă în UE este asociată cu un nivel mai ridicat de 
transparență, responsabilitate și integritate, acestea din urmă ar trebui să fie principiile 
călăuzitoare ale culturii în cadrul instituțiilor UE pentru promovarea unei guvernări 
eficiente și pentru asigurarea unei mai mari deschideri în ceea ce privește funcționarea 
UE și procesul său decizional;

E. întrucât toate instituțiile Uniunii trebuie să fie transparente și pe deplin răspunzătoare în 
fața cetățenilor Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de instituții 
ale Uniunii;

F. întrucât liderii UE-27 au transmis un semnal clar de „unitate și solidaritate” prin 
adoptarea Declarației de la Roma la 25 martie 2017;

G. întrucât starea de inerție la nivel european nu mai este o opțiune, având în vedere 
provocările majore cu care se confruntă Uniunea, în special în ceea ce privește 
globalizarea, migrația, apărarea pe baza unei cooperări consolidate, aspectele sociale, 
finalizarea uniunii monetare europene și alegerea de noi resurse proprii ale UE;

H. întrucât bugetul UE rămâne o sursă valoroasă de finanțare pentru statele membre;

1. consideră că încrederea cetățenilor în instituțiile UE este fundamentală pentru 
democrație, pentru buna guvernare și pentru o elaborare eficientă a politicilor;

2. subliniază că este esențial să se depășească viziunile contradictorii cu privire la Europa 
și să se concilieze prioritățile concurente pentru a se evita riscul dezbinării sau al slăbirii 
Uniunii;

3. recunoaște faptul că Brexitul a intensificat nevoia de a reflecta mai mult asupra 
arhitecturii instituționale și în materie de cheltuieli a UE și de a crea o nouă dinamică, 
mai urgentă, a politicilor UE;

4. subliniază că decizia Regatului Unit de a se retrage din Uniune va avea consecințe 
bugetare complexe și va afecta în mod negativ bugetul UE; insistă asupra faptului că 
cele 27 de state membre rămase în UE ar trebui să fie mai ambițioase în ceea ce privește 
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reforma bugetară, având în vedere provocările actuale și viitoare ale UE;

5. este convins că încă se poate asigura o mai bună ancorare a responsabilității 
democratice în cadrul Uniunii, și anume prin elaborarea unor mecanisme solide care să 
asigure legitimitatea politică și responsabilitatea instituțională și prin simplificarea 
structurilor guvernamentale din ce în ce mai complexe ale UE;

6. reamintește necesitatea unei reforme bugetare și administrative urgente a UE, care să 
simplifice procesele interne și să facă Uniunea mai ușor de înțeles de către cetățenii săi 
și mai accesibilă;

7. reamintește că orice evoluție ulterioară în cadrul arhitecturii Uniunii în ceea ce privește 
organismele existente sau crearea de noi entități juridice ar trebui să ia întotdeauna în 
considerare aspectele legate de răspunderea democratică a UE, de mecanismele de audit 
public și de eficiența activităților;

8. consideră că sunt necesare reducerea diferențelor existente la nivelul responsabilității în 
UE și orientarea către modele mai colaborative de control, care să combine activități 
democratice de supraveghere și audit, oferind în același timp mai multă transparență; 
solicită ca acest lucru să asigure o responsabilitate deplină și o supraveghere 
democratică efectivă a Băncii Europene de Investiții, a Băncii Centrale Europene și a 
viitoarelor instituții care urmează a fi înființate, cum ar fi un fond monetar european;

9. subliniază, de asemenea, că a sosit momentul să se reflecteze în mod pragmatic asupra 
mijloacelor de punere în aplicare de care dispune UE, oferind răspunsuri la întrebările 
esențiale privind modalitățile optime de punere în aplicare a politicilor Uniunii și 
modelele de guvernare care ar trebui aplicate pentru a deschide drumul către o Europă a 
rezultatelor concrete;

10. reamintește că este nevoie de o viziune strategică pe termen lung a UE; consideră că a 
sosit momentul să se propună noi discursuri și viziuni despre Europa și să se aplice 
politicile UE într-un mod mai strategic, pe baza unui anumit număr de priorități ale
Uniunii clar definite și ușor de înțeles, de obiective și competențe colective pentru a 
îmbunătăți claritatea și eficiența;

11. subliniază că transpunerea obiectivelor politice globale în acțiuni și rezultate concrete și 
vizibile pentru cetățenii UE trebuie să facă obiectul unor verificări periodice ale situației 
reale, făcând astfel strict necesară menținerea controlului bugetar ca element 
fundamental al controlului democratic;

12. subliniază că consolidarea supravegherii democratice și a controlului Parlamentului nu 
ar trebui să se bazeze numai pe monitorizarea tradițională a stocurilor și a fluxurilor 
financiare, ci și pe o evaluare aprofundată a raportului cost-eficiență, a unui impact 
valoros și durabil pentru cetățeni și a respectării valorilor Uniunii și a statului de drept;

13. consideră că respectarea valorilor fundamentale, asigurarea protecției statului de drept 
în statele membre sau introducerea ecocondiționalității reprezintă cerințe democratice 
prealabile necesare pentru definirea oricărei acțiuni noi de solidaritate financiară a UE; 
este preocupat de evoluțiile recente legate de nerespectare statului de drept în unele state 
membre; apreciază, în acest context, propunerea Comisiei de regulament al 
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Parlamentului European și al Consiliului privind protecția bugetului Uniunii în cazul 
unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre 
[COM(2018)0324]; subliniază că instituțiile europene ar trebui să ia măsuri pentru a 
proteja statul de drept;

14. cere consolidarea cadrului actual de protecție a intereselor financiare ale Uniunii printr-
un sistem de sancțiuni, proporționale cu gradul deficiențelor sau al tentativelor de 
subminare a statului de drept, pe baza unei evaluări independente, care să varieze de la 
reducerea finanțării UE până la suspendarea plăților și a angajamentelor în cazul 
deficiențelor repetate; consideră că, în astfel de circumstanțe, Parlamentul ar trebui să 
participe, dintr-o poziție de egalitate cu Consiliul, la procesul decizional cu privire la 
astfel de proceduri și la ridicarea unor astfel de măsuri;

15. reamintește că este necesar să se promoveze identificarea unei valori adăugate europene, 
cu alte cuvinte, faptul că punerea în comun a resurselor la nivel european ar trebui să 
producă rezultate în comparație cu cheltuielile la nivel național, care nu se pot concentra 
pe furnizarea de bunuri publice europene;

16. consideră că este necesară elaborarea unor instrumente îmbunătățite pentru reformele 
structurale pe întregul teritoriu al UE prin furnizarea de bunuri publice europene 
substanțiale, precum și că acest lucru trebuie realizat ținând seama în mod 
corespunzător de respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității;

17. consideră că trebuie consolidată precondiționarea politicilor, acolo unde este necesar, 
fără a crea un risc pentru operaționalitatea programelor, cu scopul de a garanta un 
management financiar bun și eficient în ceea ce privește execuția cheltuielilor Uniunii;

18. reiterează că, în contextul dezbaterii privind viitorul Europei, trebuie să se acorde 
atenție problemei eventualelor posibilități de reformă a sistemului bugetar al Uniunii 
astfel încât să se poată asigura un buget suficient pentru a garanta finanțarea politicilor 
preconizate, un echilibru mai bun între previzibilitate și capacitatea de reacție, precum și 
a problemei garantării că mecanismele de finanțare globale nu devin mai complexe 
decât ar fi necesar pentru a îndeplini obiectivele politicilor Uniunii și pentru a asigura 
asumarea responsabilității;

19. consideră că este necesar să se asigure un buget care să ofere o reală valoare adăugată 
pentru cetățenii UE;

20. subliniază că garantarea unor mijloace financiare suficiente, însoțite de modernizarea 
sistemului de resurse proprii, și anume, prin asigurarea unor resurse proprii stabile, 
eficiente și cu adevărat europene, este esențială pentru menținerea unui nivel ridicat de 
investiții, precum și de ambiții și de influență a Uniunii pe scena internațională;

21. subliniază că agențiile europene îndeplinesc un rol absolut esențial, oferind expertiză în 
domeniile lor respective, dar și în reprezentarea UE în statele membre; subliniază că 
este, așadar, esențial să se asigure că activitățile viitoare ale agențiilor sunt bine 
structurate și organizate, că activitățile desfășurate de agenții sunt viabile și că 
vizibilitatea este asigurată în permanență; 

22. subliniază, în plus, că Fondul european de dezvoltare (FED) ar trebui încorporat în 
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bugetul UE, astfel cum s-a menționat deja în noua propunere de cadru financiar 
multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027, pentru a se evita fragmentarea bugetului; 
evidențiază faptul că includerea FED în bugetul UE sporește capacitatea autorității care 
acordă descărcarea de gestiune de a controla cheltuielile în UE;

23. solicită tuturor instituțiilor UE să își perfecționeze procedurile și practicile menite să 
apere interesele financiare ale Uniunii și să contribuie activ la un proces de descărcare 
de gestiune orientat spre rezultate; consideră, în acest context, că procedura de 
descărcare de gestiune este un instrument indispensabil de responsabilitate democratică 
față de cetățenii Uniunii;

24. subliniază importanța protecției banilor contribuabililor UE împotriva fraudei și a altor 
activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii;

25. reamintește dificultățile repetate survenite până în prezent în cadrul procedurilor de 
descărcare de gestiune, ca urmare a faptului că Consiliul nu a fost suficient de 
cooperantă; insistă asupra faptului că Consiliul trebuie să fie răspunzător și transparent, 
ca și celelalte instituții; subliniază că nu ar trebui să existe excepții de la această 
abordare;

26. consideră că înființarea Parchetului European (EPPO) este un pas important în 
realizarea unui spațiu public european; solicită Comisiei să depună eforturi pentru o 
înființare rapidă a EPPO prin furnizarea de resurse suficiente;

27. atrage atenția asupra fenomenului corupției, care are consecințe financiare semnificative 
și care reprezintă o amenințare serioasă la adresa democrației, a statului de drept și a 
investițiilor publice; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a relua publicarea 
unui raport anual privind corupția;

28. solicită Comisiei să propună opțiuni pentru viitoare metode de cooperare cu Grupul de 
state împotriva corupției al Consiliului Europei (GRECO), inclusiv pentru depunerea de 
către UE a unei cereri de aderare și pentru informarea Parlamentului cu privire la 
evoluția acestei candidaturi;

29. solicită consolidarea politicii de integritate și a cadrului etic al tuturor instituțiilor și 
agențiilor UE printr-o mai bună aplicare a codurilor de conduită, a protecției 
avertizorilor de integritate, a principiilor etice, transparenței și a răspunderii;

30. încurajează, prin intermediul unui principiu director, conturarea trăsăturilor Europei 
viitorului, asigurând un echilibru între responsabilitate și noua solidaritate și favorizând 
metoda comunitară în detrimentul utilizării interguvernamentalismului ca metodă de 
guvernare pentru UE;

31. consideră că este necesară continuarea dezbaterii privind viitorul Europei la cel mai 
înalt nivel instituțional, acordând o atenție deosebită utilizării mai eficiente a fondurilor 
și mecanismelor democratice de control al bugetului UE.
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