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Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 

2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-

20201, în special articolul 2, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2015/623 al Consiliului din 

21 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de 

stabilire a cadrului multianual pentru perioada 2014-20202, 

– având în vedere Acordul interinstituțional (AII) din 2 decembrie 2013 între Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii 

postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea 

Comisiei4, 

– având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de regulament al 

Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a 

cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604) și 

documentul care o însoțește (SWD(2016)0299), 

– având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de modificare a Acordului 

interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie 
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privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 

(COM(2016)0606), 

– având în vedere declarația Comisiei din 25 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la 

jumătatea perioadei a CFM, 

– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru bugete, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

1. subliniază că insuficiența resurselor disponibile în actualul cadru financiar multianual 

(CFM) reprezintă o sursă de preocupare constantă pentru Parlamentul European; atrage 

atenția asupra numărului de crize noi și de priorități survenite în ultimii ani, în special 

criza migrației și a refugiaților, urgențele externe, chestiunile legate de securitatea 

internă, criza din agricultură, finanțarea Fondului european pentru investiții strategice 

(FEIS) și nivelul în permanență ridicat al șomajului, îndeosebi în rândul tinerilor; 

evidențiază, de asemenea, recenta ratificare de către UE a Acordului privind schimbările 

climatice; 

2. subliniază, după efectuarea unei reexaminări a funcționării CFM în prima jumătate a 

actualei perioade de programare, prezentate în rezoluția sa din 6 iulie 2016, că un 

răspuns adecvat la aceste provocări necesită mobilizarea unor fonduri suplimentare 

considerabile din bugetul UE, care nu au putut fi asigurate integral în primii ani ai 

perspectivei actuale din cauza resurselor financiare limitate disponibile în actualul 

CFM; subliniază că bugetul UE trebuie să corespundă angajamentelor politice și 

obiectivelor strategice ale Uniunii Europene; reamintește, în acest context, articolul 311 

din TFUE, care prevede că „Uniunea își asigură mijloacele necesare pentru atingerea 

obiectivelor sale și pentru realizarea politicilor sale”; 

3. este de părere că revizuirea cadrului financiar multianual oferă o oportunitate unică de a 

reacționa la dificultățile bugetare care pun actualmente în pericol credibilitatea Uniunii 

Europene; prin urmare, face apel la Consiliu să își asume responsabilitatea care îi revine 

și să treacă de la vorbe la fapte, asigurând pentru anii rămași din perspectiva actuală un 

buget al UE realist, credibil, coerent și sustenabil; consideră că revizuirea trebuie să 

vizeze asigurarea unui echilibru între realizarea priorităților politice pe termen lung ale 

Uniunii și răspunsul la noile provocări emergente; își reiterează poziția de principiu, 

conform căreia nu ar trebui finanțate inițiative politice noi în detrimentul programelor și 

politicilor existente; subliniază necesitatea unui buget al UE mai transparent și mai 

accesibil pentru cetățenii europeni, astfel încât aceștia să își poată redobândi încrederea 

în proiectul european; 

Un cadru pentru negocieri imediate privind revizuirea CFM 

4. reamintește faptul că revizuirea post-electorală obligatorie a CFM a fost una dintre 

principalele solicitări ale Parlamentului din cursul negocierilor pentru stabilirea 

actualului cadru financiar multianual; salută, așadar, decizia Comisiei de a propune o 

revizuire a Regulamentului privind CFM și a AII, după realizarea unei evaluări a 

funcționării CFM 2014-2020, conform prevederilor de la articolul 2 din Regulamentul 

privind CFM; consideră că această propunere reprezintă un bun punct de plecare pentru 

negocieri; 



 

 

5. reafirmă că rezoluția sa referitoare la CFM din 6 iulie 2016 constituie mandatul său 

pentru viitoarele negocieri pe tema CFM, incluzând toate aspectele legate de revizuirea 

la jumătatea perioadei a CFM, precum și elemente importante despre CFM-ul post-

2020;  

6. subliniază că este necesar ca toate modificările convenite în cursul acestei revizuiri să 

fie transpuse în practică fără întârziere și integrate deja în bugetul UE pe 2017; 

îndeamnă Consiliul să răspundă în mod constructiv și cu rapiditate la propunerea 

Comisiei și să confere fără întârziere președinției sale un mandat de negociere; se 

declară dispus să înceapă imediat negocieri constructive cu Consiliul pe tema revizuirii 

la jumătatea perioadei a CFM în contextul procedurii de conciliere privind bugetul pe 

2017 și pe baza unui calendar convenit de comun acord și a unor modalități de 

negociere specifice; regretă că, în timp ce concilierea bugetară este pe cale să înceapă, 

Consiliul nu este încă pregătit să demareze negocierile privind CFM; își reafirmă 

intenția de a ajunge la un acord privind ambele dosare înainte de sfârșitul anului 2016; 

Răspunsul Parlamentului la propunerea Comisiei: către un acord ambițios privind 

revizuirea CFM 

7. adoptă o atitudine favorabilă față de modificările propuse ale pachetului CFM, în 

special în ceea ce privește flexibilitatea; regretă însă că Comisia nu a propus o revizuire 

în sensul majorării a actualelor plafoane din CFM, care ar oferi o soluție clară și 

sustenabilă la nevoile în materie de finanțare estimate din perspectiva politicilor UE 

până la sfârșitul acestei perioade; subliniază poziția Parlamentului, potrivit căreia 

plafoanele de la rubricile 1a (Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea 

forței de muncă), 1b (Coeziune economică, socială și teritorială), 3 (Securitate și 

cetățenie) și 4 (Europa globală) sunt insuficiente și ar trebui majorate pentru a permite 

Uniunii să facă față provocărilor și să își îndeplinească obiectivele politice; 

8. reamintește, în special, solicitările Parlamentului privind compensarea integrală a 

reducerilor aferente FEIS care au afectat programul Orizont 2020 și Mecanismul pentru 

interconectarea Europei, continuarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în 

rândul tinerilor la același nivel al creditelor anuale ca cel din 2014 și 2015 și o majorare 

substanțială a resurselor disponibile pentru a face față crizei migrației și a refugiaților de 

la rubricile 3 și 4; evaluează pozitiv pachetul total de consolidări specifice suplimentare 

propus de Comisie, care poate fi finanțat în limita marjelor disponibile până la finalul 

acestei perioade, dar subliniază că propunerea nu se ridică la înălțimea așteptărilor 

Parlamentului în ceea ce privește domeniile în cauză;  

9. observă că propunerea Comisiei privind cifrele, estimată la 12,8 miliarde EUR, include 

diferite componente; subliniază îndeosebi plățile suplimentare pentru Orizont 2020 și 

MIE-Transporturi (0,4 miliarde EUR pentru fiecare), Erasmus+ și COSME (0,2 

miliarde EUR pentru fiecare) și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor (1 miliard EUR), care se ridică la o valoare totală de 2,2 miliarde EUR 

reprezentând credite noi; constată că o serie de propuneri legislative prezentate de 

Comisie în paralel cu revizuirea la jumătatea perioadei a CFM (extinderea FEIS, planul 

de investiții externe care include cadrul de parteneriat privind migrația și Wifi4EU) 

corespund unei sume suplimentare de 1,6 miliarde EUR; reamintește că, la prezentarea 

proiectului de buget pe 2017, Comisia a încorporat deja o consolidare de 1,8 miliarde 

EUR pentru migrație și și-a actualizat planificarea financiară cu 2,55 miliarde EUR la 

rubrica 3, ca urmare a procedurilor legislative în curs; atrage, de asemenea, atenția că o 



 

 

parte a consolidărilor financiare propuse de la rubrica 1a și de la rubrica 4 se reflectă 

deja în scrisoarea rectificativă nr. 1/2017; observă, în fine, că ajustarea tehnică a 

pachetelor privind politica de coeziune, în valoare de 4,6 miliarde EUR, este rezultatul 

unui exercițiu tehnic realizat de Comisie și a fost deja autorizată ca parte a ajustării 

tehnice a cadrului financiar pentru 2017; 

10. consideră că mobilitatea tinerilor este esențială pentru dezvoltarea conștiinței și a 

identității europene, în special pentru a combate amenințări precum populismul și 

răspândirea dezinformării; consideră nevoia de investiții suplimentare în tineretul 

european prin intermediul bugetului UE drept o cerință politică indispensabilă; susține 

implementarea de noi inițiative, precum programul propus recent „O legitimație de 

călătorie Interrail pentru Europa oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani”, care ar 

consta în acordarea unei legitimații de călătorie Interrail gratuite fiecărui cetățean 

european, atunci când împlinește 18 ani; solicită ca, în contextul revizuirii la jumătatea 

perioadei a CFM, să se asigure finanțarea corespunzătoare a acestei propuneri; 

11. este hotărât să soluționeze într-un mod lipsit de echivoc problema înscrierii în buget a 

plăților din instrumentele speciale ale CFM; reamintește conflictul nesoluționat în ceea 

ce privește interpretarea între Comisie și Parlament, pe de o parte, și Consiliu, pe de altă 

parte, care s-a aflat în prim-planul tuturor negocierilor bugetare din actualul CFM; își 

reiterează convingerea potrivit căreia creditele de plată rezultate din mobilizarea 

instrumentelor speciale în credite de angajament ar trebui să fie contabilizate peste 

plafoanele de plăți anuale ale CFM; consideră că, potrivit analizei și previziunii 

Comisiei, actualele plafoane de plăți ale CFM pot fi susținute doar recurgând la această 

soluție; 

12. își exprimă preocuparea profundă cu privire la actualele întârzieri înregistrate la 

implementarea programelor UE din cadrul gestiunii partajate, demonstrate, în special, 

de PBR nr. 4/2016, care reduce cu 7,3 miliarde EUR nivelul creditelor de plată bugetate 

pentru 2016; se așteaptă ca aceste întârzieri să genereze o acumulare majoră de cereri de 

plată spre finalul actualului CFM; reamintește că, în exercițiul bugetar 2015, 

angajamentele restante au revenit la nivelul ridicat înregistrat anterior, iar sumele care 

trebuie finanțate din bugetele viitoare au crescut la 339 de miliarde EUR; este ferm 

convins că ar trebui depuse toate eforturile pentru a se evita acumularea facturilor 

neplătite și o nouă criză a plăților, așa cum s-a întâmplat în cursul perioadei precedente; 

în acest scop, sprijină ferm un nou plan de plată obligatoriu pentru perioada 2016-2020, 

care să fie elaborat și aprobat de cele trei instituții; consideră, în plus, că utilizarea 

integrală a marjei globale pentru plăți, fără nicio plafonare anuală, este o condiție 

prealabilă indispensabilă pentru a face față acestei provocări; 

13. își reiterează poziția, pe care o susține de mult timp, potrivit căreia orice excedent 

rezultat din execuția insuficientă a bugetului UE sau din amenzi ar trebui să fie înscris 

în buget ca venit suplimentar la bugetul UE, fără ajustarea corespunzătoare a 

contribuțiilor bazate pe venitul național brut (VNB); regretă faptul că Comisia nu a 

inclus acest element în propunerea sa de revizuire a CFM la jumătatea perioadei; 

14. subliniază că dispozițiile privind flexibilitatea s-au dovedit esențiale în primii ani ai 

actualului CFM pentru a finanța reacția la criza migrației și a refugiaților și noile 

inițiative politice peste limitele permise de plafoanele stricte ale CFM; salută, prin 

urmare, propunerea Comisiei de prelungire a acestor dispoziții; sprijină, în special, 

eliminarea limitărilor în ceea ce privește volumul și domeniul de aplicare aferente 



 

 

marjei globale pentru angajamente, astfel cum a solicitat și Parlamentul; observă că 

noile sume anuale propuse pentru instrumentul de flexibilitate și pentru rezerva pentru 

ajutoare de urgență sunt apropiate de nivelurile reale atinse în 2016 ca urmare a 

reportărilor, în timp ce cererea Parlamentului viza sume de două ori mai mari (2 

miliarde EUR și, respectiv, 1 miliard EUR); 

15. subliniază că execuția eficace a bugetului UE constituie cea mai importantă prioritate 

pentru Parlament; salută, în special, propunerea Comisiei privind retransferarea către 

bugetul UE a creditelor dezangajate rezultate în urma neexecuției măsurilor pentru care 

au fost inițial alocate și subliniază că aceasta a fost una dintre principalele solicitări 

formulate de Parlament în rezoluția sa privind CFM din 6 iulie 2016; subliniază că 

aceste sume dezangajate sunt în realitate credite care au fost deja autorizate de către 

autoritatea bugetară în scopul de a fi integral executate și, prin urmare, nu pot fi 

considerate o sarcină nouă sau suplimentară pentru bugetele naționale; 

16. sprijină propunerea Comisiei de instituire a unei rezerve a UE pentru situații de criză ca 

instrument de reacție rapidă la situațiile de criză, precum și la evenimentele cu grave 

implicații umanitare sau de securitate; consideră că mobilizarea acestui instrument 

special în situațiile de criză va constitui o soluție clară și eficace pentru nevoile de 

finanțări suplimentare; este de acord cu propunerea Comisiei de a utiliza creditele 

dezangajate, dar susține că acestea nu pot reprezenta singura sursă de finanțare pentru 

acest instrument;  

17. reafirmă principiul fundamental al unității bugetului UE, care este subminat de 

multiplicarea fondurilor multinaționale; solicită, prin urmare, ca acest principiu să se 

aplice rapid și, între timp, ca Parlamentul să fie în măsură să își exercite controlul 

parlamentar necesar asupra acestor fonduri; 

18. consideră că revizia în curs a AII oferă o oportunitate excelentă de a asigura că cerințele 

privind votul pentru mobilizarea instrumentelor speciale din CFM sunt armonizate și 

aliniate cu cele care se aplică adoptării bugetului general al Uniunii; solicită modificarea 

corespunzătoare a dispozițiilor aplicabile; 

Propuneri legislative paralele 

19. aprobă întru totul intenția Comisiei de a simplifica normele financiare și consideră că 

acest element este o parte importantă a revizuirii la jumătatea perioadei a CFM; ia act, 

în acest sens, de propunerea Comisiei privind o revizuire completă a Regulamentului 

financiar, precum și modificarea unui număr de 15 regulamente sectoriale; subliniază că 

simplificarea ar trebui să vizeze îmbunătățirea și raționalizarea mediului de 

implementare pentru beneficiari; se angajează să acționeze în favoarea unui rezultat 

pozitiv în acest sens, într-un interval de timp adecvat;  

20. observă că asupra propunerilor legislative privind extinderea FEIS, planul de investiții 

externe (incluzând cadrul de parteneriat privind migrația) și Wifi4EU, care au fost 

prezentate de Comisie simultan cu propunerile de revizuire la jumătatea perioadei a 

CFM, vor decide Parlamentul și Consiliul în cadrul procedurii legislative ordinare; 

Către un CFM post-2020 

21. atrage atenția că revizuirea la jumătatea perioadei a CFM ar trebui să fie totodată 



 

 

începutul unui proces de creare a consensului, care să ducă la un CFM post-2020; 

subliniază că în acest context ar trebui luate angajamente ferme, în special pentru a 

aborda reforma sistemului de resurse proprii, inclusiv introducerea unor resurse proprii 

noi care pot reduce în mod semnificativ procentul contribuțiilor bazate pe VNB la 

bugetul UE, și eliminarea treptată a tuturor formelor de corecții, precum și pentru a 

alinia durata CFM la ciclurile politice ale instituțiilor; 

° 

° ° 

22. invită Comisia să furnizeze autorității bugetare toate informațiile de interes privind 

implicațiile bugetare asupra actualului CFM ale referendumului organizat în Regatul 

Unit la 23 iunie 2016 și, ulterior, ale retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, 

fără a aduce atingere rezultatului viitoarelor negocieri dintre cele două părți; 

23. subliniază că pacea și stabilitatea sunt valori esențiale care trebuie menținute de către 

Uniune; subliniază că trebuie protejat Acordul din Vinerea Mare, care s-a dovedit a fi 

vital pentru pace și reconciliere; subliniază necesitatea adoptării unor măsuri și 

programe specifice, care să asigure sprijinul pentru regiunile afectate în mod deosebit în 

cazul unei ieșiri negociate din UE prin invocarea articolului 50 din Tratatul de la 

Lisabona; 

24. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei și celorlalte instituții și organe interesate, precum și guvernelor și 

parlamentelor naționale ale statelor membre. 

 


