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Descărcarea de gestiune 2013: Bugetul general al UE - Consiliul European 

și Consiliul  

1. Decizia Parlamentului European din 29 aprilie 2015 privind descărcarea de gestiune 

pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 

2013, secțiunea II – Consiliul European și Consiliul (2014/2079(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 

20131, 

– având în vedere conturile anuale consolidate ale Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8-0148/2014)2, 

– având în vedere Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului 

privind exercițiul financiar 2013, însoțit de răspunsurile instituțiilor3, 

– având în vedere declarația de asigurare4 privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și 

regularitatea operațiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 

financiar 2013 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere articolul 314 alineatul (10) și articolele 317, 318 și 319 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 

25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 

Comunităților Europene5, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 

și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
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general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 

Consiliului1, în special articolele 55, 99, 164, 165 și 166, 

– având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0116/2015), 

1. amână decizia sa de a acorda Secretarului General al Consiliului descărcarea de gestiune 

pentru execuția bugetului Consiliului European și al Consiliului aferent exercițiului 

financiar 2013; 

2. își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția 

Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, Consiliului European, Consiliului, 

Comisiei, Curții de Justiție a Uniunii Europene, Curții de Conturi, Ombudsmanului 

European, Autorității Europene pentru Protecția Datelor și Serviciului European de 

Acțiune Externă și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene (seria L). 
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2. Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2015 conținând observațiile care fac 

parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul 

European și Consiliul (2014/2079(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului 

general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea II – Consiliul 

European și Consiliul, 

– având în vedere Decizia Ombudsmanului European din 26 februarie 2015 prin care a 

închis ancheta din proprie inițiativă OI/1/2014/PMC referitoare la denunțare, 

– având în vedere articolul 94 și anexa V la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0116/2015), 

A. întrucât toate instituțiile Uniunii trebuie să fie transparente și răspunzătoare pe deplin 

față de cetățenii Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de instituții 

ale Uniunii; 

B. întrucât, date fiind absența răspunsurilor la întrebările Parlamentului și informațiile 

insuficiente, Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu 

privire la acordarea descărcării de gestiune, 

1. ia act de faptul că, pe baza acțiunilor sale de audit, Curtea de Conturi a considerat că, 

per ansamblu, plățile pentru cheltuielile administrative și pentru alte cheltuieli ale 

instituțiilor și ale organelor, aferente exercițiului încheiat la 31 decembrie 2013, nu au 

fost afectate de un nivel semnificativ de eroare; 

2. constată că, în Raportul său anual pentru 2013, Curtea de Conturi nu a constatat nicio 

deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la Consiliul 

European și Consiliu; 

3. observă că, în 2013, Consiliul European și Consiliul au dispus de un buget global de 

535 511 300 EUR (533 920 000 EUR în 2012), cu o rată a execuției bugetare de 

86,7 %; regretă faptul că rata de utilizare a creditelor a scăzut în 2013 față de 2012, când 

era 91,8 %;  

4. este preocupat de faptul că rata de subutilizare este în continuare foarte ridicată în 

aproape toate categoriile; solicită încă o dată dezvoltarea de indicatori-cheie de 

performanță pentru a îmbunătăți planificarea bugetară în următorii ani; 

5. ia act de faptul că în 2013 au fost anulate credite de angajament în valoare de 

71 376 244 EUR din cauza subutilizării fondurilor și din cauza reducerii gradului de 

utilizare a facilităților; 

6. constată cu surprindere că cele 5 milioane de euro angajate pentru achiziționarea clădirii 

„Europa” au fost reportate în 2014 pentru plata efectivă; consideră că acest sold, 



împreună cu alte credite angajate reportate, reprezintă o încălcare a principiilor 

anualității și bunei gestiuni financiare prevăzute în Regulamentul financiar; 

7. reiterează faptul că bugetul Consiliului European ar trebui să fie separat de cel al 

Consiliului pentru a îmbunătăți transparența gestiunii financiare a acestor instituții și 

responsabilizarea acestora; 

8. își reiterează invitația adresată Consiliului European și Consiliului de a trimite 

Parlamentului raportul lor anual de activitate împreună cu o prezentare cuprinzătoare a 

tuturor resurselor umane de care dispun ambele instituții, defalcate în funcție de 

categorie, grad, sex, cetățenie și participarea la cursuri de formare profesională; observă 

că acest tabel ar trebui să fie inclus în mod automat în raportul anual de activitate al 

instituțiilor; 

9. salută înființarea Comitetului de audit în cadrul Secretariatului General al Consiliului și 

adoptarea unei noi carte privind auditul intern; solicită Consiliului să informeze 

Parlamentul cu privire la beneficiile și rezultatele acestor schimbări; 

10. regretă că, în 2013, au fost puse în aplicare mai puține recomandări formulate în urma 

auditurilor interne; este de acord cu Consiliul în ceea ce privește „importanța punerii în 

aplicare la timp a recomandărilor formulate în urma auditurilor”1; se așteaptă ca această 

procedură să fie realizată fără întârziere; 

11. este preocupat de punerea în aplicare cu întârziere a recomandărilor formulate în urma 

auditului de către serviciile de traducere; 

12. ia act cu îngrijorare de diferențele enorme dintre costurile de traducere suportate de 

diferitele instituții ale Uniunii; în consecință, solicită ca Grupul de lucru 

interinstituțional pentru traduceri să identifice cauzele acestor diferențe și să propună 

soluții cu scopul de a corecta acest dezechilibru și de a armoniza costurile de traducere, 

asigurând totodată că se respectă pe deplin calitatea și diversitatea lingvistică; observă, 

ținând seama de aceste considerente, că grupul de lucru ar trebui să redemareze 

colaborarea între instituții cu scopul de a se face schimb de bune practici și a se 

împărtăși rezultatele obținute, precum și pentru a identifica domeniile în care cooperarea 

sau acordurile dintre instituții pot fi îmbunătățite; remarcă faptul că grupul de lucru ar 

trebui să își propună elaborarea unei metodologii unitare de prezentare a costurilor de 

traducere care să poată fi utilizată de toate instituțiile, cu scopul de a simplifica analiza 

și compararea acestor costuri; observă că grupul de lucru ar trebui să prezinte rezultatele 

obținute până la sfârșitul anului 2015; solicită tuturor instituțiilor să participe activ la 

lucrările grupului de lucru interinstituțional; în acest sens, reamintește importanța 

deosebită a respectării multilingvismului în instituțiile Uniunii pentru a garanta 

egalitatea de tratament și de șanse tuturor cetățenilor Uniunii; 

13. consideră că, pe timp de criză și de reduceri bugetare în general, costurile generate de 

„away days” în beneficiul personalului instituțiilor Uniunii trebuie reduse, fiind necesar 

ca acestea să se desfășoare, pe cât posibil, la sediul instituțiilor, având în vedere că 

valoarea lor adăugată nu justifică niște costuri atât de ridicate; 
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14. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul redus de femei care ocupă posturi de 

conducere în cadrul instituțiilor Uniunii; invită Consiliul să elaboreze un plan privind 

egalitatea de șanse, îndeosebi în ceea ce privește posturile de conducere, cu scopul de a 

corecta fără întârziere acest dezechilibru; 

15. regretă că elaborarea manualului privind gestionarea proiectelor de clădiri a fost 

amânată; 

16. ia act de faptul că unele dintre recomandările formulate în urma auditului privind 

clădirea „Europa” nu au fost încă implementate; își reiterează invitația adresată 

Consiliului de a prezenta explicații scrise detaliate privind cuantumul total al creditelor 

utilizate pentru achiziționarea clădirii; 

17. solicită instituției să anexeze la raportul său anual de activitate politica imobiliară, în 

special fiindcă este important ca aceste costuri să fie raționalizate în mod adecvat și să 

nu fie excesive; 

18. ia act de rata zero a creșterii (0,3 %) (1,6 milioane EUR) bugetului Consiliului pentru 

2013; consideră că această tendință este pozitivă și dorește ca aceasta să continue și în 

anii următori; 

19. invită Consiliul să coopereze cu alte instituții în vederea elaborării unei metodologii 

unitare de prezentare a costurilor aferente traducerilor pentru a simplifica analiza și 

compararea acestor costuri; 

20. este îngrijorat de întârzierea adoptării normelor interne privind denunțarea; invită 

Consiliul să implementeze aceste norme fără întârzieri suplimentare; 

21. invită Consiliul să includă în rapoartele sale anuale de activitate, respectând normele 

privind confidențialitatea și protecția datelor în vigoare, rezultatele și consecințele 

cazurilor închise de OLAF care au vizat instituția sau oricare dintre persoanele care 

lucrează pentru Consiliu; 

Motivele pentru amânarea deciziei de acordare a descărcării de gestiune 

22. reiterează că Consiliul ar trebui să dea dovadă de transparență și să fie pe deplin 

responsabil în fața cetățenilor Uniunii pentru fondurile care îi sunt încredințate ca 

instituție a Uniunii; subliniază că pentru aceasta, Consiliul trebuie să participe pe deplin 

și de bună credință la procedura anuală de descărcare de gestiune, așa cum fac celelalte 

instituții; în acest sens, consideră că supravegherea eficace a execuției bugetului Uniunii 

necesită cooperarea Parlamentului cu Consiliul prin intermediul unui acord de 

colaborare; regretă dificultățile întâmpinate până în prezent în cursul procedurii de 

descărcare de gestiune; cu toate acestea, ia act de interesul demonstrat de actuala 

Președinție a Uniunii de a concilia diferitele puncte de vedere, precum și de scrisoarea 

din partea Secretarului General al Consiliului ca răspuns la întrebările adresate de 

Comisia pentru control bugetar, în care acesta își exprimă dorința de a sprijini în mod 

activ măsuri concrete pentru a se ajunge la un „modus vivendiˮ, astfel cum a solicitat 

Parlamentul European în rezoluția sa din 23 octombrie 20141; subliniază necesitatea de 

a îmbunătăți capacitatea de dialog între cele două instituții pentru a găsi fără întârziere o 
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soluție care să permită respectarea mandatului prevăzut de tratat și a obligației de 

răspundere față de cetățeni; 

23. reiterează faptul că un control bugetar eficace se poate aplica numai dacă Parlamentul 

cooperează cu Consiliul, elementele principale ale acestei cooperări fiind reuniuni 

oficiale între reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei pentru control bugetar a 

Parlamentului, acordarea de răspunsuri la întrebările adresate de membrii comisiei în 

baza unui chestionar scris și prezentarea de documente la cerere care să servească drept 

materiale de referință pentru controalele bugetare; 

24. reiterează faptul că, fără o cooperare din partea Consiliului, așa cum se arată mai sus, 

Parlamentul nu este în măsură să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la 

acordarea descărcării de gestiune; 

25. este de acord cu punctul de vedere exprimat de Comisie în scrisoarea sa adresată 

Parlamentului European la 23 ianuarie 2014, potrivit căruia este de dorit ca Parlamentul 

să continue să acorde, să amâne sau să refuze descărcarea de gestiune a altor instituții, 

inclusiv a Consiliului, astfel cum a făcut-o până în prezent; 

26. este în totalitate de acord și sprijină punctul de vedere exprimat de Comisie în scrisoarea 

sa, potrivit căruia toate instituțiile fac parte integrantă din procesul de monitorizare a 

observațiilor formulate de Parlament în cadrul exercițiului de descărcare de gestiune și 

toate instituțiile trebuie să dea dovadă de cooperare pentru a asigura buna funcționare a 

procedurii de descărcare de gestiune cu respectarea deplină a dispozițiilor aplicabile din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și din legislația secundară aplicabilă; 

27. informează Consiliul că, în scrisoarea sa, Comisia a afirmat că nu va supraveghea 

executarea bugetelor altor instituții și că formularea de răspunsuri la întrebările adresate 

unei alte instituții încalcă autonomia instituției în cauză în ceea ce privește execuția 

propriei secțiuni din buget; reamintește faptul că Parlamentul acordă descărcarea de 

gestiune celorlalte instituții după examinarea documentelor puse la dispoziție și a 

răspunsurilor la întrebări; regretă faptul că Parlamentul se confruntă constant cu 

dificultăți atunci când trebuie să primească răspunsuri din partea Consiliului; 

28. consideră că este democratic ca Parlamentul să își exercite competența de a acorda 

descărcarea de gestiune în temeiul articolelor 316, 317 și 319 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene în conformitate cu interpretarea și practica actuală, și 

anume să acorde descărcarea de gestiune pentru fiecare rubrică din buget separat pentru 

a asigura în continuare transparența și răspunderea democratică în fața contribuabililor 

Uniunii; susține, prin urmare, că acordarea sau neacordarea descărcării de gestiune 

constituie o datorie a Parlamentului față de cetățenii Uniunii; 

29. consideră că ar trebui revizuit cadrul juridic al Uniunii privind descărcarea de gestiune 

în scopul de a clarifica acest proces; 

30. regretă faptul că nu toate instituțiile Uniunii respectă aceleași standarde în ceea ce 

privește transparența și consideră că Consiliul ar trebui să îmbunătățească acest aspect. 

 


