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SUGESTII

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

A. întrucât Parlamentul are mandatul de a asigura controlul democratic asupra Comisiei, 
care este de natură politică, dar include diferite aspecte și proceduri;

B. întrucât bugetul este cel mai important instrument pe care îl deține Uniunea Europeană 
pentru îndeplinirea obiectivelor și strategiilor sale și, prin urmare, controlul bugetar este 
extrem de important;

C. întrucât, în pofida angajamentului Comisiei în favoarea performanței, întocmirea 
bugetului pe baza activităților rămâne, în mod regretabil, principiul fundamental al 
elaborării bugetului Uniunii;

D. întrucât evaluarea rezultatelor și auditul performanței se bazează pe obiectivele stabilite 
în etapa cea mai timpurie, la nivel de programare;

E. întrucât evaluarea reprezintă un instrument prin care se vizează identificarea și 
înțelegerea rezultatelor și impactului unui proces, precum și identificarea unor 
alternative care să contribuie la procesul decizional, ceea ce ar duce la o îmbunătățire 
mai pronunțată a procesului,

1. reamintește că controlul asupra organelor UE reprezintă rațiunea de a fi a Parlamentului 
European și că răspunderea Comisiei în fața Parlamentului este un principiu de bază al 
funcționării UE și al controlului democratic intern;

2. reamintește că descărcarea de gestiune este o procedură politică anuală care asigură 
controlul democratic ex-post al execuției bugetului Uniunii Europene de către Comisie, 
pe propria răspundere și în cooperare cu statele membre;

3. subliniază că procedura de descărcare de gestiune s-a dovedit a fi un instrument puternic 
care a avut un impact asupra evoluției pozitive a sistemului bugetar al Uniunii, a 
gestiunii sale financiare, a elaborării agendei sale și a modului în care sunt definite și 
puse în aplicare politicile sale, contribuind totodată la creșterea influenței politice a 
Parlamentului;

4. subliniază că scopul principal al procedurii de descărcare de gestiune este de a verifica 
dacă fondurile Uniunii Europene au fost gestionate corect și de a constata, în fiecare an, 
că toate veniturile și cheltuielile Uniunii, soldul rezultat și activele și pasivele Uniunii 
sunt precizate în bilanț;

5. constată că decizia Parlamentului de a acorda, de a amâna sau de a refuza descărcarea 
de gestiune se bazează în primul rând, deși nu exclusiv, pe auditul efectuat de Curtea de 
Conturi Europeană care examinează fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea 
operațiunilor subiacente;

6. subliniază că, în conformitate cu articolul 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
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Europene (TFUE), Curtea de Conturi trebuie să analizeze dacă toate veniturile au fost 
primite și dacă toate cheltuielile au fost efectuate deplină legalitate și cu respectarea 
procedurilor și să controleze buna gestiune financiară; subliniază, de asemenea, că, în 
acest context, Curtea de Conturi trebuie să semnaleze îndeosebi orice neregulă, că 
auditul veniturilor trebuie să se efectueze pe baza veniturilor de realizat și a celor 
realizate efectiv de Uniune și că auditul cheltuielilor trebuie să se efectueze pe baza 
angajamentelor asumate și a plăților efectuate;

7. reamintește că, atunci când acordă descărcarea de gestiune, Parlamentul nu trebuie să 
evalueze numai regularitatea, ci și performanța gestiunii financiare din Uniunea 
Europeană;

8. ia act de faptul că Parlamentul își întemeiază decizia și pe elementele de probă solicitate 
Comisiei cu privire la execuția cheltuielilor sau la funcționarea sistemelor de control 
financiar;

9. constată că Comisia este obligată să ia în considerare observațiile formulate în deciziile 
din cadrul descărcării de gestiune, precum și observațiile Parlamentului referitoare la 
execuția cheltuielilor și este obligată să prezinte măsurile pe care le-a luat având în
vedere recomandările și observațiile acestuia;

10. reamintește că Parlamentul examinează și rapoartele speciale adoptate de Curtea de 
Conturi, care se axează pe buna gestionare a diferitelor sectoare sau politici;

11. evidențiază că, având în vedere că respectivele rapoarte privesc punerea în aplicare a 
principiilor economiei, eficienței și eficacității, ele generează în mod sistematic o 
dezbatere cu privire la întrebarea dacă actorii politicilor europene au sau nu la dispoziție 
mijloacele și instrumentele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de 
organismele politice ale Uniunii;

12. subliniază că articolul 318 din TFUE adaugă un instrument nou la setul de instrumente 
de descărcare bugetară: evaluarea finanțelor Uniunii pe baza rezultatelor obținute;

13. salută mai ales faptul că, datorită axării sale pe performanța financiară, raportul de 
evaluare prevăzut la articolul 318 din TFUE completează abordarea bazată pe 
conformitate elaborată de Curtea de Conturi Europeană în raportul său anual și oferă 
Parlamentului European ocazia de a evalua realizările în materie de politici;

14. constată cu îngrijorare că nu există nicio sancțiune juridică reală în cazul în care 
Parlamentul decide să nu acorde Comisiei descărcarea de gestiune; consideră totuși că
neacordarea descărcării de gestiune trimite un semnal politic puternic, deoarece 
presupune că Parlamentul nu are suficientă încredere în responsabilitatea Comisiei și, 
astfel, nu ar trebui să rămână fără răspuns din partea Comisiei, ci ar trebui să ducă la 
acțiuni subsecvente clare vizând îmbunătățirea situației;

15. reamintește că reformele Prodi/Kinnock au introdus principiul întocmirii bugetului pe 
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activități și cel al gestiunii pe activități1, au impus ca ordonatorii de credite delegați să 
semneze rapoartele de activitate în fiecare an și au realizat o reformă a activităților de 
audit intern, precum și a contabilității pe bază de angajamente;

16. subliniază că obiectivul politic urmărit de aceste reforme a fost acela de a elabora o 
ierarhie clară, de la obiectivele politice la resursele specifice alocate activităților care 
urmăresc să le realizeze, până la indicatorii de performanță pentru verificarea acestor 
realizări;

17. constată cu îngrijorare că realitatea de pe teren este foarte diferită:

a) deși Comisia a conceput bugetul pe linii de activitate, această definiție a urmat, în 
principal, structura organizatorică a administrației și a păstrat un număr mare de 
linii bugetare;

b) obiectivele activităților nu fac încă realmente parte din dezbaterea bugetară, ci sunt 
prezentate în fișele de activitate separate anexate la buget;

c) structura actuală a bugetului nu este aliniată în întregime la cadrul financiar 
multianual (CFM); fiecare rubrică a CFM cuprinde diferite activități, iar multe 
activități unice sunt răspândite în mai multe rubrici ale CFM;

18. regretă faptul că negocierile bugetare din Parlament și Consiliu se axează pe marjele 
prevăzute în rubricile CFM și privesc foarte rar obiectivele întocmirii bugetului pe 
activități, indicatorii de performanță sau rezultatele măsurate;

19. salută faptul că Comisia și-a reînnoit angajamentul în favoarea performanței și a 
întocmirii bugetului în funcție de rezultate în propunerile sale privind noul CFM și 
insistă asupra faptului că bugetul UE ar trebui să se axeze mai mult pe stabilitate, pe 
simplitate, pe cheltuirea mai eficace a fondurilor, pe cheltuieli de funcționare scăzute, 
pe alocarea eficientă a resurselor, pe realizarea principalelor priorități politice, pe 
valoarea adăugată europeană, pe rezultate, pe impact și pe creșterea responsabilității și a 
transparenței;

20. subliniază că bugetul UE trebuie să se întemeieze pe obiective politice pe termen lung și 
pe o perspectivă de ansamblu pentru UE; își reînnoiește apelul adresat Comisiei de a 
introduce o astfel de viziune și obiective pe termen lung pentru a asigura eficacitatea 
maximă a cheltuielilor;

21. salută propunerea Comisiei ca noile programe din cadrul CFM să fie 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 de politică;

22. 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 

                                               
1 Prin definiție, întocmirea bugetului pe activități este o metodă de întocmire a bugetului bazată pe activități și pe 
utilizarea de date privind factorii de cost în procesele de stabilire a bugetului și de informații privind varianțele. 
În acest context, activitățile sunt esențiale pentru că determină costurile. Dacă putem controla cauzele (factorii 
determinanți ai) costurilor, atunci costurile ar trebui să fie mai bine gestionate și înțelese.
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reconciliere mai ușoară între bugetul anual și rubricile din CFM;

23. reamintește că Parlamentul a invitat Comisia, în numeroase ocazii, să prezinte bugetul 
Uniunii în conformitate cu obiectivele politice ale CFM adoptate de Parlament; 
consideră că acest lucru ar permite autorității bugetare să controleze și să urmărească 
mai ușor pregătirea și execuția bugetului;

24. 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 planurile lor de 
gestionare din 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;

25. reamintește că actualul cadru de performanță al programelor indicat în declarațiile de 
cheltuieli operaționale ale programelor include 716 indicatori de diferite tipuri, care 
măsoară performanța în raport cu 61 de obiective generale și 228 de obiective specifice;

26. 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, fără a pune însă în pericol legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente;

27. își reînnoiește apelul adresat Comisiei:

a) de a simplifica 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 control mai bun;

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

c) de a furniza o declarație privind calitatea datelor referitoare la performanță 
transmise;

28. reamintește că, în conformitate cu articolul 247 din Regulamentul financiar, Comisia 
trebuie să transmită Parlamentului până la data de 31 iulie a exercițiului financiar 
următor un pachet integrat de rapoarte financiare și de răspundere care să includă în 
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special conturile consolidate finale, raportul anual privind gestionarea și performanța și 
evaluarea finanțelor Uniunii bazată pe rezultatele obținute, astfel cum se prevede la 
articolul 318 din TFUE;

29. subliniază că, atunci când adoptă raportul anual privind gestionarea și performanța care 
însoțește conturile consolidate finale, Comisia își asumă responsabilitatea politică 
pentru gestiunea financiară a serviciilor sale;

30. insistă asupra faptului că raportul anual privind gestionarea și performanța ar trebui să 
includă nu doar o estimare a nivelului de eroare din cheltuielile Uniunii, informații cu 
privire la acțiunile preventive și corective care vizează bugetul și informații privind 
punerea în aplicare a strategiei antifraudă a Comisiei, ci și o declarație anuală privind 
guvernanța și controlul intern, care să conțină, în special:

a) o descriere a instrumentelor de guvernanță internă ale Comisiei;

b) o evaluare a activităților expuse unor riscuri operaționale și strategice pe parcursul 
exercițiului și o declarație privind sustenabilitatea fiscală pe termen mediu și lung;

c) o evaluare a tuturor măsurilor preventive și corective luate împotriva situațiilor în 
care finanțarea cade pradă corupției sau conflictelor de interese;

31. invită Comisia să accelereze elaborarea conturilor Uniunii, să asigure transmiterea mai 
promptă de către statele membre a unor informații fiabile privind cheltuielile aflate în 
gestiune partajată și să prezinte poziția conducerii cu privire la cheltuielile Uniunii mai 
devreme și simultan cu prezentarea conturilor, pentru ca decizia privind descărcarea de 
gestiune să poată fi adoptată în anul n+1, asigurând totodată un nivel înalt de calitate a 
datelor și o bună gestiune financiară;

32. îndeamnă din nou Comisia să propună măsuri pentru ca mecanismele Uniunii de 
finanțare pentru execuția bugetului UE – care includ, în prezent, diferite instrumente și 
combinații ale acestora, cum ar fi, de exemplu, programele, fondurile structurale și de 
investiții, fondurile fiduciare, fondurile de investiții strategice, fondurile de garantare, 
facilitățile, instrumentele financiare, instrumentele de asistență macrofinanciară etc. – să 
devină mai clare, mai simple, mai coerente și mai potrivite pentru a asigura un grad 
suficient de transparență, de răspundere, de performanță și de înțelegere de către 
cetățeni a modului în care sunt finanțate politicile Uniunii și a beneficiilor pe care le 
aduc;

33. reamintește că 80 % din finanțarea UE este gestionată în comun cu statele membre și, 
prin urmare, Parlamentul trebuie să exercite un control și asupra autorităților naționale; 
regretă că autoritățile naționale sunt totuși reticente în a se conforma recomandărilor sau 
anchetelor autorității care acordă descărcarea de gestiune;

34. reamintește că legăturile politice apropiate dintre Parlament și Comisie au fost 
consolidate recent prin așa-numitul sistem al „Spitzenkandidaten” (al candidaților 
principali); salută această încercare de găsi o soluție la deficitul democratic al UE, de a 
consolida legitimitatea acesteia și de a consolida încrederea în rândul cetățenilor UE; 
reamintește, cu toate acestea, riscul inerent legat de finanțarea partidelor și solicită 
Comisiei să remedieze deficiențele actualului model de finanțare a partidelor politice, 
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pentru a preveni fraudele și pentru a se asigura că finanțarea campaniilor electorale este 
pe deplin transparentă.
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