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

pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 

2013, secțiunea VII – Comitetul Regiunilor (2014/2083(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 20131, 

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

financiar 2013 (COM(2014)0510 - C8–0152/2014)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 (A8-0105/2015), 

1. acordă Secretarului General al Comitetului Regiunilor descărcarea de gestiune pentru 

execuția bugetului Comitetului Regiunilor 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, Serviciului European 

de Acțiune Externă, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor, 

Ombudsmanului European și Autorității Europene pentru Protecția Datelor 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 VII – 

Comitetul Regiunilor (2014/2083(DEC)) 

 

Parlamentul European, 

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

general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2013, secțiunea VII – 

Comitetul Regiunilor, 

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

această instituție a închis ancheta din proprie inițiativă OI/1/2014/PMC referitoare la 

denunțare, 

– având în vedere noile norme privind protecția persoanelor care denunță nereguli, 

– având în vedere hotărârea Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene din 7 mai 

2013, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A8-0105/2015), 

1. constată cu satisfacție faptul că, în Raportul său anual pe 2013, în cazul Comitetului 

Regiunilor (denumit în continuare „Comitetul”), Curtea de Conturi nu a constatat nicio 

deficiență semnificativă în ceea ce privește aspectele auditate referitoare la resursele 

umane și procedurile de achiziții; 

2. salută faptul că, pe baza activităților sale de audit, Curtea de Conturi estimează 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; 

3. remarcă faptul că, în 2013, Comitetul a dispus de un buget aprobat de 87 373 000 EUR 

(86 503 000 EUR în 2012), din care 84 800 000 EUR în credite de angajament, cu o rată 

de utilizare de 97%; regretă faptul că rata de execuție a creditelor a scăzut în 2013 față 

de 2012 (98,2 %); 

4. subliniază însă că bugetul Comitetului este pur administrativ, o mare parte fiind alocat 

pentru persoanele care lucrează în instituție, suma rămasă fiind utilizată pentru clădiri, 

mobilier, echipamente și cheltuieli de funcționare diverse; ia act de explicația 

Comitetului pentru scăderea ratei de utilizare; 

5. subliniază că motivația din spatele neașteptatei hotărâri privind adaptarea salariilor nu 

mai este de actualitate, după acordul privind noul Statut al funcționarilor la care s-a 

ajuns în 2014; 

6. salută Raportul anual privind subsidiaritatea pentru 2013, care prezintă o trecere în 

revistă a activităților Comitetului de monitorizare a subsidiarității din cursul anului; 

consideră că raportul constituie un instrument valoros pentru activitatea legislativă a 



Parlamentului; solicită ca publicarea acestor rapoarte să se bucure de publicitatea 

adecvată și ca rapoartele să le fie transmise Parlamentului European și Consiliului; 

7. ia act de crearea unui nou grup politic (ECR) în cadrul Comitetului și de impactul 

bugetar limitat al creării lui în 2013; salută informațiile din raportul anual de activitate 

cu privire la activitățile politice ale Comitetului și solicită să fie în continuare informat 

cu privire la proiecte și la consecințele bugetare ale măsurilor luate; 

8. ia act de cooperarea dintre Comitet și Comisia pentru control bugetar a Parlamentului, 

mai ales în ceea ce privește procedura de descărcare de gestiune; 

9. constată cu satisfacție că recomandările și cerințele formulate de Comisia pentru control 

bugetar a Parlamentului sunt înregistrate de serviciul bugetar al Comitetului într-o bază 

de date centrală, iar evoluția punerii lor în aplicare este monitorizată regulat; salută 

înființarea unui comitet compus din cinci membri și un expert extern, în scopuri de audit 

intern, fapt ce ține seama, până acum, de recomandările Curții de Conturi și ale 

Parlamentului; 

10. salută noul sistem pus în aplicare de Comitet privind întocmirea bugetului pe activități, 

acesta fiind mai adaptat caracteristicilor specifice ale instituțiilor de dimensiuni mai 

mici și poate, prin urmare, să ofere o imagine mai amplă a costurilor și a activităților 

propuse; invită Comitetul să evalueze avantajele constatate în urma punerii în aplicare a 

noului sistem; 

11. ia act de acordul de cooperare încheiat între Comitetul Economic și Social European 

(CESE), Comitet și Parlamentul European, care a fost semnat în final la 5 februarie 

2014 și care a demarat cu un transfer important de personal de la ambele comitete la 

noul Serviciu de Cercetare al Parlamentului European (EPRS); speră ca acordul să 

evolueze în mod echilibrat, să aducă beneficii celor trei instituții în mod egal, și să 

contribuie în mod pozitiv la raționalizarea în continuare a resurselor; invită fiecare 

instituție ca la finalul primului lor an de colaborare să realizeze o evaluare individuală a 

impactului acestui acord în ceea ce privește resursele umane, cheltuielile, sinergiile, 

valoarea adăugată și conținutul; 

12. constată că cererea de servicii de traducere a scăzut cu 19,1% față de 2012; constată însă 

că a scăzut și productivitatea serviciului intern de traducere;  

13. ia act de intenția Comitetului de a raționaliza cererile de traducere și de a standardiza 

anumite tipuri de documente; sprijină această inițiativă și solicită să fie pe deplin 

informat cu privire la punerea ei în aplicare; ia act cu îngrijorare de faptul că o parte din 

personalul serviciului său intern de traducere a fost transferat la noul Serviciu European 

de Cercetare Parlamentară (EPRS), în urma acordului de cooperare; solicită Comitetului 

să realizeze un studiu specific al impactului pe care această reducere o are asupra 

calității și eficienței serviciilor sale de traducere; 

14. ia act de faptul că s-a convenit, împreună cu alte instituții, asupra unei metodologii 

comune pentru calcularea și compararea costurilor de traducere și a altor indicatori; 

invită Comitetul să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire 

la punerea în aplicare a metodologiei comune convenite; 

15. 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; 

16. constată cu satisfacție că Comitetul a inclus în raportul său anual de activitate pentru 

2013 informații privind serviciile de interpretare solicitate, dar neutilizate; consideră 

pozitivă reducerea ratei serviciilor de interpretare solicitate, dar neutilizate, de la 3,23% 

în 2012 la 2,51 % în 2013; consideră că această rată poate fi în continuare îmbunătățită 

și solicită Comitetului să își planifice mai bine reuniunile; 

17. ia act de utilizarea încă limitată a instrumentelor de videoconferință; ia act de faptul că 

se iau măsuri pentru a încuraja folosirea lor mai intensă; solicită să fie informat cu 

privire la progresele realizate în acest sens; 

18. recomandă Comitetului să continue o monitorizare periodică a economiilor bugetare ca 

urmare a punerii în aplicare a noului acord de cooperare administrativă cu CESE; 

solicită informații detaliate privind rezultatele acestei cooperări; 

19. constată că următoarea examinare intermediară a acestui nou acord de cooperare va 

constitui prilejul oportun pentru a evalua acordul și a corecta eventualele deficiențe 

identificate; 

20. solicită informații detaliate privind rezultatele evaluării la jumătatea perioadei și speră 

că această evaluare va include, de asemenea, o evaluare comună a economiilor bugetare 

generate de acordul de cooperare; 

21. subliniază necesitatea de a îmbunătăți vizibilitatea instituției prin intensificarea unei 

politici de informare și comunicare adecvate; 

22. își exprimă îngrijorarea cu privire la numărul redus de femei care ocupă posturi de 

conducere în cadrul Comitetului (67 % - 33 %); solicită elaborarea unui plan privind 

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

corecta fără întârziere acest dezechilibru; 

23. invită Comitetul 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 instituție; 

24. solicită Comitetului 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; 

25. felicită Comitetul pentru calitatea consecventă a raportului său anual de activitate și 

pentru prezentarea unui raport anual de impact cuprinzător, care reprezintă un 

instrument important de evaluare a activității sale; constată cu satisfacție că, în raportul 

anual de activitate, Comitetul a prezentat și un tabel exhaustiv al tuturor resurselor 

umane de care dispune; 

26. subliniază faptul că membrii Comitetului sunt reprezentanți locali și regionali, cu 

legitimitate democratică, care desfășoară activități politice; consideră că aceștia ar 

trebui, prin urmare, să facă obiectul acelorași norme ca și alți politicieni de la nivel 

național sau european, în ceea ce privește accesul acestora la Comisie și la serviciile 

sale; 



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

Comitetul să implementeze aceste norme fără întârzieri suplimentare; 

28. reamintește că Comitetul Regiunilor se ocupă de același caz de denunțare încă din 2003; 

subliniază costurile semnificative pentru contribuabilii din Uniune și prejudiciul adus 

persoanei în cauză care a semnalat neregulile; solicită ca Comitetul Regiunilor să se 

conformeze de urgență concluziilor din hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 7 

mai 2013 și să recunoască acțiunea reclamantului ca legitimă, precum și să închidă în 

sfârșit acest caz; 

29. subliniază că Parlamentul nu va tolera sub nicio formă aplicarea unui tratament 

necorespunzător persoanelor care denunță nereguli, indiferent dacă acestea fac parte din 

efectivul său de personal sau din personalul oricărei alte instituții a Uniunii și își 

reiterează angajamentul deplin față de spiritul și litera legislației privind protecția 

persoanelor care denunță nereguli. 

 


