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SUGESTII 

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

Gestiunea financiară

1. reamintește că articolul 247 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar prevede 
obligația Comisiei de a transmite anual Parlamentului European și Consiliului, la data 
de 31 iulie, un set integrat de rapoarte financiare și privind răspunderea de gestiune, 
inclusiv o prognoză pe termen lung a viitoarelor intrări și ieșiri de fonduri din cursul 
următorilor cinci ani;

2. insistă ca aceste rapoarte să analizeze impactul angajamentelor asupra acumulării de 
plăți restante dintr-un cadru financiar multianual (CFM) dat;

Fișele de program pentru cheltuieli operaționale care însoțesc bugetul

3. salută fișele de program pentru cheltuielile operaționale care însoțesc bugetul general al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 (bugetul pentru 2020) și care, în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (3) litera (h) din Regulamentul financiar, oferă 
informații cu privire la fiecare dintre programele de cheltuieli;

4. salută faptul că fișele de program pentru 2020 se referă la realizarea obiectivelor 
strategice transversale, cum ar fi lupta împotriva schimbărilor climatice și integrarea 
aspectelor legate de biodiversitate; apreciază faptul că Comisia prezintă, de asemenea, 
programele de cheltuieli relevante care contribuie la îndeplinirea priorităților Strategiei 
Europa 2020 și evidențiază cele mai recente și relevante inițiative care contribuie la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în domeniul politicii de cooperare și 
dezvoltare, deși adesea în mod indirect și necuantificabil;

5. invită Comisia pentru bugete, în coordonare cu comisiile sectoriale ale Parlamentului, să 
promoveze o adevărată cultură a „orientării către rezultate” care să fie axată pe 
optimizarea utilizării fondurilor, analizarea motivelor care conduc la programe cu 
performanță scăzută și promovarea măsurilor de îmbunătățire a absorbției și a 
performanței;

Rapoartele privind performanța

6. reamintește că actualul cadru de performanță al programelor indicat în fișele de program 
include peste 700 de indicatori care măsoară performanța în raport cu peste 60 de 
obiective generale și peste 220 de obiective specifice;

7. 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 în raport cu obiectivele și indicatorii prevăzuți în rapoartele lor anuale de 
activitate și, pe de altă parte, Comisia evaluează performanța programelor de cheltuieli 
prin intermediul declarațiilor de cheltuieli operaționale ale programelor anexate la 
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proiectul de buget; invită Comisia să își bazeze raportarea pe un set unic de obiective și 
indicatori;

8. regretă faptul că Comisia nu a explicat în rapoartele sale privind performanța modul în 
care a utilizat informațiile referitoare la performanță în procesul său decizional;

9. solicită Comisiei:

(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 acordând o atenție mai 
mare acelora care măsoară cel mai bine performanța bugetului Uniunii; 

– 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) să indice modul în care informațiile privind performanța referitoare la bugetul 
Uniunii au fost utilizate în procesul decizional;

(c) să dezvolte metode de prelucrare a datelor pentru cantitățile mari de date create prin 
raportarea cu privire la performanță, cu scopul de a oferi o imagine promptă, 
corectă și reală a realizărilor; să insiste asupra faptului că raportarea cu privire la 
performanță ar trebui să fie utilizată pentru adoptarea de măsuri corective atunci 
când obiectivele programelor nu sunt îndeplinite;

(d) să asigure un echilibru mai bun la raportarea performanțelor prezentând în mod clar 
informații privind principalele provocări care trebuie în continuare să fie abordate;

Absorbția fondurilor în timp util

10. invită Comisia să asigure o mai mare precizie a previziunilor privind plățile și să 
utilizeze lecțiile învățate din perioada de programare anterioară pentru a gestiona plățile 
restante acumulate și pentru a evita efectele negative ale acestora asupra următorului 
CFM și să prezinte planul de acțiune privind reducerea întârzierii plăților pe durata 
CFM 2021-2027;

11. solicită Comisiei să consacre fonduri suficiente pentru asistența tehnică destinată 
autorităților naționale ale statelor membre, astfel încât acestea să poată absorbi sumele 
alocate;

12. subliniază faptul că nu este permis ca bugetul Uniunii să înregistreze un deficit și că 
acumularea unui număr din ce în ce mai mare de întârzieri la plată reprezintă, de fapt, o 
datorie financiară;

Schimbările climatice

13. reamintește angajamentul Uniunii Europene de a consacra 20 % din bugetul său acțiunilor 
legate de climă; invită Comisia să acorde sprijin cercetării, dezvoltării și inovării pentru 
a atinge acest obiectiv de 20 %;
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Migrația, protecția frontierelor și drepturile omului

14. invită Comisia ca, în scopuri de gestionare și raportare, să stabilească o modalitate de a 
înregistra cheltuielile bugetare ale UE, care să facă posibilă raportarea tuturor 
finanțărilor legate de chestiunea refugiaților și a migrației, precum și de viitoarea 
politică a Uniunii în domeniul gestionării fluxurilor de migrație și al integrării;

Orizont 2020

15. reamintește că programul Orizont 2020 beneficiază de sprijinul politic al statelor membre; 
reamintește că cercetarea este un tip de investiție directă într-o creștere inteligentă, 
sustenabilă și favorabilă incluziunii, care favorizează crearea de locuri de muncă; 
consideră că doar prin adoptarea unui buget ambițios Uniunea va putea să obțină o 
poziție de lider în domeniul științific care să o ajute să răspundă provocărilor sociale 
care vizează ocuparea forței de muncă, tranziția energetică, digitalizarea și cercetarea 
medicală și farmaceutică;

16. reamintește că există un element umanitar în orice criză a migrației, care, în general, 
implică în mod necesar măsuri de urgență; invită Comisia să găsească soluții rapide 
pentru a răspunde la criza migrației și la situațiile umanitare care stau la baza ei;

17. solicită Comisiei să răspundă mai eficace la criza migrației acordând mai multe resurse 
statelor membre care se confruntă în linia întâi cu criza migrației și a refugiaților;

18. își reiterează solicitarea de a avea o linie bugetară separată pentru obiectivul specific 
Daphne, care face parte din programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, cu scopul de a 
demonstra angajamentul Uniunii în combaterea violenței împotriva femeilor și a fetelor; 
solicită ca acestei linii bugetare să i se aloce resurse suplimentare și să se inverseze 
tendința de scădere a fondurilor dedicate obiectivului Daphne din perioada 2014-2020; 
sugerează ca, în următorul CFM, bugetul pentru noul Fond pentru justiție, drepturi și 
valori, care va include, de asemenea, programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, să fie 
majorat; solicită un efort constant de creștere a gradului de sensibilizare cu privire la 
granturile incluse în obiectivul specific Daphne, împreună cu măsuri care să facă 
procedurile sale administrative conexe cât mai ușor de utilizat;

Securitate și apărare

19. solicită Comisiei să introducă o rubrică separată pentru Securitate și apărare, pentru a se 
asigura un control mai transparent;

20. subliniază riscul bugetar și organizațional semnificativ asociat extinderilor majore ale 
agențiilor, cum ar fi cea propusă pentru Frontex în CFM 2021-27;  pentru a contracara 
acest risc bugetar, îndeamnă la dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea unui program 
detaliat de extindere pe etape care, bazându-se pe temeiul juridic aprobat pentru 
următorul CFM, va determina mecanismele bugetare pentru anii ce urmează, care vor 
trebui să fie justificate;

Instrumentele financiare și fondurile fiduciare

21. insistă, împreună cu Curtea de Conturi, asupra necesității unei raportări mai detaliate cu 
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privire la instrumentele financiare și invită Comisia să prezinte informații exacte și 
complete cu privire la instrumentele financiare sub gestiune partajată după închiderea 
perioadei de finanțare, indicând sumele returnate la bugetul Uniunii și sumele care 
rămân în statele membre;

22. subliniază că ajutorul acordat țărilor terțe a utilizat tot mai mult modelele de finanțare 
alternative, cum ar fi fondurile fiduciare și Instrumentul pentru refugiații din Turcia, 
ceea ce sporește complexitatea structurilor financiare existente;

23. subliniază că atragerea în comun a resurselor provenite din Fondul european de 
dezvoltare (FED), de la bugetul Uniunii și de la alți donatori în fonduri fiduciare nu ar 
trebui să împiedice ca banii rezervați pentru politica de dezvoltare și cooperare să 
urmărească obiectivele lor inițiale, cum ar fi eradicarea sărăciei și promovarea 
drepturilor fundamentale;

24. subliniază că fondurile fiduciare ar trebui să fie create numai atunci când utilizarea lor 
este justificată și măsurile necesare nu sunt posibile prin intermediul altor canale 
existente de finanțare; solicită totodată Comisiei ca, în temeiul principiului unității 
bugetului, să analizeze posibilitatea de a pune capăt fondurilor fiduciare care nu sunt în 
măsură să atragă o contribuție din partea altor donatori sau care nu furnizează o valoare 
adăugată în comparație cu instrumentele externe „tradiționale” ale Uniunii;

25. consideră că cea mai bună modalitate de asigurare a bunei funcționări și responsabilizări 
a fondurilor fiduciare ale Uniunii este de a le gestiona în mod transparent, ca parte a 
bugetului general al Uniunii;

Parchetul European (EEPO)

26. insistă asupra faptului că Parchetul European (EPPO) trebuie să fie suficient finanțat și 
dotat cu personalul necesar; subliniază că EPPO trebuie să devină operațional încă din 
noiembrie 2020; subliniază că este important ca între EPPO și Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF) să existe o bună coordonare și o repartizare clară a sarcinilor;

27. reamintește importanța Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 
pentru a favoriza participarea și integrarea lor pe piața muncii;

28. ia act de faptul că, în proiectul de buget pe 2020, contribuția Uniunii se ridică la un total 
de 8 372 000 EUR;

29. reamintește că este important ca OLAF, Europol și Eurojust să primească resurse 
financiare și umane adecvate, pentru a le asigura capacitatea de a coopera în mod 
eficace cu EPPO și de a-și îndeplini misiunea comună de a proteja interesele financiare 
ale Uniunii; în acest sens, își exprimă îngrijorarea cu privire la scăderea numărului de 
angajați raportată de OLAF în raportul său anual pe 2018, în timp ce volumul de muncă 
al agenției a crescut din punct de vedere structural.
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