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SUGESTII

Comisia pentru control bugetar solicită Comisiei pentru bugete, care este comisie competentă, 
includerea următoarelor sugestii în raportul său intermediar referitor la regulamentul 
Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și la decizia 
Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene ce urmează a fi adoptat:

Propunerea privind CFM

1. reamintește principiile ce reglementează funcționarea bugetului european - al unității, al 
exactității bugetare, al anualității, al echilibrului, al universalității, al specificității, al 
performanței, al bunei gestiuni financiare și al transparenței, care trebuie să fie 
respectate la stabilirea cadrului financiar multianual (CFM);

2. subliniază că CFM 2021-2027 ar trebui să faciliteze un buget cu o reală valoare 
adăugată europeană, care să dispună de finanțare suficientă pentru a-și realiza ambițiile 
și cu un accent mai mare pe stabilitate și simplitate, performanță și rezultate, care să 
conducă la o mai bună gestionare și un mai bun randament al cheltuielilor, costuri de 
exploatare scăzute, alocare eficientă a resurselor și o mai mare responsabilitate și 
transparență în ceea ce privește fondurile Uniunii și să fie ușor de înțeles de cetățenii 
europeni;

Cifre1

3. observă că, potrivit Curții de Conturi Europene (CCE), propunerea Comisiei privind 
CFM 2021-2027 reprezintă o creștere cu 18 % în prețuri actuale față de CFM 2014-
2020: de la 1 087 miliarde EUR la 1 279 miliarde EUR; subliniază totuși că, ținând cont 
de inflație, de sumele care vor fi atribuite beneficiarilor din Regatul Unit pe durata CFM 
2014-2020 și de includerea Fondului european de dezvoltare (FED) în buget, creșterea 
reală este de 5 %; evidențiază că, ca proporție din venitul național brut (VNB), Comisia 
estimează că, aplicând aceeași bază comparabilă, există de fapt o scădere de la 1,16 % la 
1,08 % și de 11 % dacă se integrează FED;

4. ia act de faptul că propunerea Comisiei este de a reduce cu 16 % finanțarea pentru 
rubrica din CFM „Resurse naturale și mediu”, ceea ce înseamnă, în special:

– o reducere cu 15 % a PAC în ansamblul său (o reducere cu 11 % a plăților directe 
și o reducere cu 27 % a programelor de dezvoltare rurală);

– conform cifrelor prezentate de Parlament, o majorare cu 38 % pentru programul 
pentru mediu și politici climatice (LIFE), care va rămâne o mică parte din rubrica 
„Resurse naturale și mediu”: 2 %;

5. observă că cheltuielile propuse pentru rubrica „Coeziune și valori” ar trebui să crească 
cu 1 %, dar că există modificări majore la nivel de program dat fiind că, atunci când 
sunt luate împreună, cele trei fonduri care privesc în prezent coeziunea, și anume 
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC) și Fondul 

                                               
1 Propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 2021-2027, documentul de informare al CCE, iulie 
2018.
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social european (FSE), urmează să fie reduse cu 10 %, ceea ce înseamnă:

– o creștere cu 2 % a FEDR, 

– o reducere cu 45 % a Fondului de coeziune,

– o reducere cu 7% a FSE, în ciuda domeniului de aplicare extins și a integrării 
Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;

6. constată cu îngrijorare că în Regulamentul privind dispozițiile comune, Comisia a 
prezentat alocațiile naționale pentru politica de coeziune fără o repartizare detaliată între 
FEDR, FC și Fondul social european plus (FSE+);

7. ia act de faptul că, la rubrica „Coeziune și valori”, vor fi incluse alte programe, cum ar fi 
Erasmus +, pentru care Comisia preconizează o creștere a finanțării cu 77 % (ridicându-
se la 7 % din noua rubrică intitulată „Coeziune și valori”);

8. observă că, în ansamblu, Comisia propune majorarea finanțării pentru celelalte rubrici 
ale CFM cu 115 miliarde EUR, ceea ce corespunde unui procent de 11 % din actualul 
CFM; 

9. ia act de faptul că propunerea Comisiei de redefinire a priorităților se concentrează pe 
rubricile „Migrație și gestionarea frontierelor” și „Securitate și apărare”, care vor crește 
de la nivelul actual de 1 % pentru a constitui aproape 5 % din buget în ansamblul său, 
iar cheltuielile pentru „Piața unică, inovare și sectorul digital” vor crește la 15 % față de 
nivelul actual de 11 %;

Planificare strategică

10. observă că intenția Comisiei este de a alinia pe deplin structura bugetului UE și 
programele prevăzute în acesta cu agenda pozitivă a Uniunii pentru perioada de după 
2020, astfel cum s-a convenit la Bratislava și la Roma1; constată că declarațiile și foaia 
de parcurs adoptate la Bratislava și la Roma nu pot fi considerate drept o viziune 
strategică pe termen lung, cu obiective și indicatori care să acopere toate domeniile de 
politică ale Uniunii;

11. își reînnoiește apelul adresat Comisiei de a introduce o viziune pe termen lung asupra 
poziției Uniunii în această lume globalizată întemeiată pe politici aplicate corect, bazate 
pe obiective politice pe termen lung, permițând astfel UE să facă față provocărilor 
actuale și viitoare cu care se confruntă; constată că dacă nu procedează astfel, s-ar putea 
duce de râpă valoarea adăugată a propunerii privind CFM;

12. evidențiază că Strategia Europa 2020 se va încheia înainte de începerea noii perioade 
aferente CFM și că, până în prezent, nu a fost stabilit încă un nou set de obiective 
strategice ale UE; subliniază că este nevoie de o planificare politică strategică mai 
aprofundată din partea Comisiei și afirmă încă o dată că bugetele publice trebuie 
stabilite după stabilirea obiectivelor politice pe termen lung și definirea politicilor în 
concordanță cu o viziune de ansamblu despre UE și, prin urmare, regretă că noua 

                                               
1 Declarația de la Bratislava din 16 septembrie 2016; Declarația de la Roma din 25 martie 2017.
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propunere de CFM nu reflectă pe deplin această exigență;

13. scoate în lumină faptul că statele membre și Comisia ar trebui în primul rând să prezinte 
nevoi bine justificate de finanțare din partea Uniunii și să definească obiectivele 
strategice și rezultatele care se dorește a fi obținute înainte de a stabili eventuale 
cheltuieli cu indicatori măsurabili corespunzători;

Priorități politice și prezentarea bugetului UE

14. salută faptul că noile programe vor fi grupate în clustere de politici, care se vor reflecta 
în titlurile bugetului anual; își exprimă speranța că acest lucru va oferi o mai mare 
claritate cu privire la modul în care ele vor contribui la realizarea obiectivelor politice;

15. salută modernizarea și simplificarea în general a bugetului, precum și ambiția de a 
realiza o mai mare raționalizare, flexibilitate și transparență;

16. salută faptul că, începând din 2021, Comisia intenționează să alinieze conceptul de 
domenii de politică la clusterele de programe și că această aliniere va permite o 
reconciliere mai ușoară între bugetul anual și rubricile din CFM;

17. reamintește că Comisia pentru control bugetar (CONT) a invitat Comisia, în numeroase 
ocazii, să prezinte bugetul Uniunii în conformitate cu obiectivele politice ale CFM 
adoptate de Parlament; consideră că acest lucru va permite autorității bugetare să 
controleze și să urmărească mai ușor pregătirea și execuția bugetului; 

18. reamintește că finanțarea pentru politici și proiecte ar trebui să fie aliniată la obiectivele 
privind clima și energia și la angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris; 
reamintește, prin urmare, că cel puțin 30 % din cheltuielile UE ar trebui să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor legate de climă și este de acord că acest lucru se realizează cel 
mai bine prin integrarea cheltuielilor referitoare la climă în cadrul tuturor programelor 
UE; adresează un nou apel Comisiei de a veghea la aplicarea coerentă și cuprinzătoare a 
acestui concept, în conformitate cu planificarea strategică;

19. atrage atenția asupra absenței unor investiții clare în raport cu obiectivele Pilonului 
european al drepturilor sociale adoptat de cele trei instituții;

20. regretă faptul că CFM propus nu se aliniază la cele 17 obiective de dezvoltare durabilă 
ale ONU (ODD) pentru 2030, care sprijină transformarea treptată către o societate 
europeană durabilă;

21. invită Comisia să își ia permanent în serios rolul de lider, să dea dovadă de suficientă 
determinare în domeniile strategice și să asigure o mai bună vizibilitate a eforturilor de 
finanțare în rândul populației;

Simplificare și performanță

22. salută propunerea Comisiei de a reduce numărul programelor de cheltuieli cu o treime și 
de a asigura o mai mare coerență a normelor; subliniază că, pentru a se ajunge la o 
simplificare efectivă pentru beneficiari, ar trebui eliminate toate normele, cerințele și 
procedurile inutile;



PE627.869v02-00 6/12 AD\1165429RO.docx

RO

23. se întreabă cu mirare de ce Comisia utilizează două seturi de obiective și indicatori 
pentru a măsura performanța gestiunii financiare; pe de o parte, directorii generali ai 
Comisiei evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor definite în planul lor de 
gestionare în rapoartele lor anuale de activitate (RAA) și, pe de altă parte, Comisia 
evaluează performanța programelor de cheltuieli prin intermediul declarațiilor de 
cheltuieli operaționale ale programelor anexate la proiectul de buget;

24. reamintește că actualul cadru de performanță al programelor indicat în fișele de program 
include 716 indicatori de diferite tipuri, care măsoară performanța în raport cu 61 de 
obiective generale și 228 de obiective specifice;

25. invită Comisia:

(a) să simplifice raportarea cu privire la performanță prin următoarele măsuri:

– reducând și mai mult numărul obiectivelor și al indicatorilor la care apelează 
pentru diversele sale rapoarte privind performanța și punând un accent mai 
mare pe cele care măsoară cel mai bine performanța bugetului Uniunii în 
scopul simplificării, transparenței și al unui mai bun control; 

– extinzând abordarea calitativă și incluzând indicatori sociali și de mediu 
pentru a putea măsura impactul politicii UE asupra politicilor de mediu și 
sociale;

– prezentând informațiile financiare de așa manieră încât acestea să poată fi 
comparate cu informațiile referitoare la performanță, astfel încât legătura 
dintre cheltuieli și performanță să fie clară;

(b) asigurând un echilibru mai bun la raportarea performanțelor prin prezentarea clară 
a informațiilor referitoare la principalele provocări ale UE care mai rămân de 
îndeplinit;

(c) furnizând o declarație privind calitatea datelor de performanță raportate;

Analiza cheltuielilor care însoțește propunerea de CFM

26. regretă faptul că Comisia a efectuat doar o analiză a cheltuielilor în loc să analizeze 
toate programele majore din cadrul actualului CFM printr-o abordare bugetară pornind 
de la zero; constată, cu toate acestea, că revizuirea limitată a Comisiei a urmărit să 
combine:

– o analiză strategică (axată pe acordarea de prioritate programelor în funcție de valoarea 
lor adăugată și de coerența cu obiectivele UE) cu

– o analiză a eficienței (căutând mijloace de îmbunătățire a executării programelor 
existente); 

27. regretă faptul că analiza cheltuielilor menționată mai sus nu a oferit o evaluare 
cuprinzătoare menită să demonstreze valoarea adăugată reală a programelor;

28. reamintește că, pentru a permite Parlamentului să elaboreze cadrul politic pentru fiecare 
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dintre următorii cinci ani, programarea bugetului ar trebui aliniată cu ciclurile 
legislative; consideră CFM 2021-2017 ca o perioadă de tranziție de la un buget pe șapte 
ani la o nouă formulă care să se alinieze la perioadele legislative cincinale și în același 
timp să nu pună în pericol politicile pentru care este necesară o programare pe termen 
lung;

29. felicită Comisia pentru că recunoaște necesitatea de a alinia CFM la ciclurile politice și 
instituționale și consideră că organizarea unei evaluări intermediare cel mai târziu la 
sfârșitul anului 2023 reprezintă un pas înainte către sincronizarea treptată a duratei CFM 
cu ciclul politic de cinci ani al instituțiilor UE;

Valoarea adăugată europeană

30. reamintește că, în Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE1, Comisia a 
propus o listă de șapte criterii de evaluare a valorii adăugate europene și a precizat 
faptul că sprijinul financiar al UE pentru programe ar trebui să depindă de rezultatele 
acestei evaluări2; este îngrijorat de faptul că lipsește o definiție transparentă a valorii 
adăugate a UE și nu se preconizează să se introducă prea curând;

31. constată că, în conformitate cu documentul de reflecție, numai programele cu o valoare 
adăugată europeană foarte ridicată ar trebui să beneficieze de o finanțare integrală din 
partea UE, și că, pentru cele cu o valoare adăugată europeană medie spre ridicată, 
finanțarea ar trebui să fie limitată, iar pentru programele a căror valoare adăugată la 
nivelul UE a fost scăzută nu ar trebui să existe nicio finanțare;

32. regretă că analiza cheltuielilor publicată nu oferă nici o evaluare sistematică a 
programelor pe baza criteriilor definite de Comisie pentru valoarea adăugată europeană 
și nici concluzii generale clare privind valoarea adăugată europeană a fiecărui program; 
îi cere Comisiei să elaboreze și să aplice un concept solid și edificator de valoare 
adăugată europeană, pe baza celor șapte criterii stabilite în documentul de reflecție;

33. ia act de faptul că, având în vedere că obiectivele strategice pentru perioada de după -
2020 nu au fost încă stabilite, Comisia nu a fost în măsură să evalueze în mod adecvat 
coerența cu obiectivele UE pentru perioada 2021-2027, astfel încât este dificil să se 
indice și să se monitorizeze valoarea adăugată europeană, pentru care, în orice caz, 
trebuie să se demonstreze că se fac în continuare îmbunătățiri, în special în ceea ce 
privește coeziunea economică, socială și teritorială a UE;

34. reamintește că bugetul european are obligația de a răspunde în mod adecvat cerințelor și 
ambițiilor politicilor europene și să reprezinte o valoare adăugată pentru Uniune;

Flexibilitate și responsabilitate

35. salută propunerile Comisiei de îmbunătățire a capacității bugetului UE de a răspunde 
circumstanțelor în schimbare prin sporirea flexibilității globale și prin asigurarea unor 
credite suficiente pentru a face față unor evenimente neprevăzute, fără a împiedica 

                                               
1 Document de reflecție privind viitorul finanțelor UE, 28 iunie 2017, (COM(2017)0358),
2 Criteriile cuprinse: obiective și obligații ale tratatului, bunuri publice cu dimensiune europeană, economii de 
scară, efecte de propagare, subsidiaritate, beneficii ale integrării în UE și valori europene: pacea, democrația, 
statul de drept.
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monitorizarea și controlul; consideră binevenite, în special, propunerile de a majora 
plafonul resurselor proprii, de a reduce diferența dintre totalul creditelor de plată și 
totalul creditelor de angajament, de a elimina limitele stabilite privind marja globală 
pentru plăți, de a mări dimensiunea și domeniul de aplicare al instrumentelor speciale 
din afara CFM (Instrumentul de flexibilitate, Rezerva pentru ajutoare de urgență, 
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene și Fondul european de ajustare la 
globalizare), de a lărgi sfera de aplicare a rezervei pentru ajutoare de urgență la 
operațiunile din interiorul UE și de a extinde marja globală pentru angajamente, 
redenumind-o rezerva Uniunii;

36. salută propunerea Comisiei de a integra FED în bugetul UE și de a-l supune acelorași 
principii și norme ca și cele aplicabile altor programe finanțate din bugetul UE, dar 
subliniază că ar trebui să se asigure un nivel coerent de responsabilitate și de 
transparență în legătură cu fondurile cheltuite pentru realizarea obiectivelor UE prin 
intermediul bugetului UE și cele care vor continua să fie cheltuite în afara bugetului;

37. insistă asupra faptului că ar trebui instituite mandate de audit public pentru toate tipurile 
de finanțare a politicilor UE la nivelul UE și la nivel național și că CCE ar trebui să fie 
desemnată ca auditor al organismelor instituite în vederea punerii în aplicare a 
politicilor UE, inclusiv a organismelor UE, cum ar fi Agenția Europeană de Apărare și 
Fondul Monetar European propus, precum și a organismelor create prin acorduri care nu 
fac parte din ordinea juridică a UE, cum ar fi Mecanismul european de stabilitate și 
Banca Europeană de Investiții în ceea ce privește operațiunile sale în afara bugetului 
UE;

Reduceri în domeniul PAC și al coeziunii

38. ia act de reducerile propuse de Comisie la PAC și politica de coeziune și consideră că 
acestea reprezintă un pas necesar în direcția unor cheltuieli mai eficiente și mai bine 
orientate către obiective;

39. își exprimă temerea că reducerile în domeniul PAC vor afecta capacitatea unui număr 
mare de fermieri de a-și menține activitatea profesională; consideră că sporirea 
eficacității sprijinului PAC este o necesitate absolută pentru a limita aceste efecte 
negative;

40. reamintește recomandările CCE referitoare la Comunicarea Comisiei privind viitorul 
PAC, și anume că noul model de a obține rezultate ar trebui să asigure obiective de 
performanță ambițioase și relevante care să se bazeze pe date statistice și științifice, 
aliniate la obiectivele UE, caracterizate printr-o responsabilitate și un lanț de audit 
solide și bazate pe o mai bună monitorizare a performanțelor, precum și pe evaluarea 
performanțelor politicilor și pe un cadru solid de evaluare;

41. subliniază că de schemele de finanțare ale PAC ar trebui să beneficieze în primul rând 
micile întreprinderi agricole, zonele cu probleme ecologice și geografice și regiunile 
slab populate, în conformitate cu obiectivele strategice ale UE;

42. ia act de faptul că propunerea Comisiei de a concepe noua PAC pe baza unor planuri 
strategice, elaborate de statele membre, le-ar putea obliga pe acestea din urmă să își 
asume mai multe responsabilități în ceea ce privește politica agricolă și întocmirea 
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bugetului; constată, de asemenea, că acest lucru ar putea crește riscul de a crea o mai 
mare diversitate și complexitate în gestionarea financiară a PAC și de a îngreuna 
controalele legitime;

43. ia act de tăierile de fonduri la programele de dezvoltare rurală, și anume 27 % în total, 
45 % din Fondul de coeziune și 10 % din Fondul social european; invită Comisia, cu 
toate acestea, să își asigure capacitatea de a combate cu succes disparitățile și 
contrastele izbitoare dintre zonele urbane și rurale, de a inversa procesele de adâncire a 
divergențelor și de a depăși fragmentarea;

Resurse proprii

44. salută cele trei noi categorii de resurse proprii care includ o cotă din baza fiscală 
consolidată comună a societăților (CCCTB), o cotă de 20 % din veniturile generate de 
sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și o contribuție națională calculată 
pe cantitatea de deșeuri de ambalaje de plastic nereciclate în fiecare stat membru; 
reamintește în acest context că sistemul de resurse proprii propus nu ar trebui să 
mărească sarcina fiscală globală a contribuabililor UE, trebuind să conducă la o 
reducere proporțională a contribuției statelor membre la bugetul UE;

45. încurajează Comisia să prezinte propuneri suplimentare de noi resurse proprii pentru a 
se ajunge la un buget al UE autonom pe termen mediu; este de părere că partea de noi și 
adevărate resurse proprii trebuie să joace un rol semnificativ în partea de venituri a 
bugetului UE;

46. consideră că sistemul actual de corecții și reduceri trebuie desființat și susține 
propunerea Comisiei de a elimina treptat toate reducerile până în 2025, ceea ce va duce 
la o structură mai simplă și mai transparentă;

47. susține propunerea Comisiei de a reduce la 10 % procentul taxelor vamale reținute de 
statele membre drept „costuri de colectare”;

48. solicită menținerea TVA ca resursă proprie a UE, punând în același timp în aplicare o 
veritabilă simplificare a acesteia; 

49. crede că finanțarea UE ar trebui să fie mai stabilă, mai durabilă, mai previzibilă, mai 
transparentă și mai ușor de înțeles pentru cetățenii UE;

50. ia act de faptul că obiectivul general al condiționalității în UE este de a promova 
integrarea și coeziunea între statele membre; consideră că o condiționalitate logică și 
solidă trebuie să implice crearea de stimulente care să ducă la o implicare mai profundă 
a statelor membre în proiectul european, să contribuie la obținerea rezultatului 
preconizat și să împiedice utilizarea abuzivă a fondurilor UE;

51. invită Comisia să clarifice calcularea contribuției naționale pe baza cantității de deșeuri 
de ambalaje de plastic nereciclate din statele membre și modul în care aceasta va fi 
colectată; invită Comisia să stabilească un set de instrumente de monitorizare care să 
sprijine statele membre în stabilirea unei metodologii comune pentru colectarea și 
calcularea contribuției;
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52. constată cu îngrijorare că propunerea legislativă privind CCCTB nu a fost încă adoptată 
și că nu există nicio previziune a calendarului când va fi aprobată în cadrul Consiliului; 
consideră că din acest motiv CCCTB nu poate fi considerată ca resursă proprie reală 
pentru următoarea perioadă de programare; îndeamnă Consiliul să ajungă la un acord în 
acest context, având în vedere importanța CCCTB pentru abordarea problemei evaziunii 
fiscale practicate de companiile multinaționale;

53. salută principiul conform căruia veniturile viitoare provenite din politicile UE ar trebui 
să intre în bugetul UE, deoarece constituie o veritabilă sursă de venit a UE.

54. își reiterează solicitarea adresată Comisiei și statelor membre de a-și consolida sistemele 
de control existente și a preveni fraudele și neregulile care prejudiciază interesele
financiare ale UE;

55. subliniază, în acest context, nevoia de a elimina disparitățile existente în UE în privința 
controalelor vamale, care constituie un risc masiv pentru interesele financiare ale UE și 
invită Comisia să armonizeze administrarea vamală în întreaga UE pentru a combate cu 
succes contrabanda de mărfuri și frauda fiscală.
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