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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de stabilire a unui program de ajutor pentru redresare economică prin acordarea 
de asistență financiară comunitară pentru proiecte din domeniul energiei face parte din planul 
de redresare economică, care prevede alocarea a 30 miliarde EUR (EUR 30 000 000 000).

Prezenta propunere are legătură cu propunerea de regulament vizând consolidarea dezvoltării 
rurale și a comunicațiilor de bandă largă în mediul rural. Volumul total al alocațiilor este de 5 
miliarde EUR, din care 3,5 miliarde EUR pentru sectorul energetic și 1,5 miliarde EUR 
pentru dezvoltarea rurală. 

După cum afirmă în propunerea sa, Comisia „a prezentat deja o propunere de revizuire a 
Cadrului financiar multianual 2007-2013 în vederea disponibilizării unor fonduri 
suplimentare în cadrul rubricii 1A, respectându-se, în același timp, sumele totale convenite în 
Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară din 17 mai 
20061 (…)”. Comisia „în prezent (…) propune transferarea resurselor neutilizate în cadrul 
plafonului rubricii 2, aferente anului 2008, la rubrica 1A, în vederea finanțării proiectelor 
din domeniul energiei cu 3,5 miliarde EUR (1,5 miliarde EUR în 2009 și 2 miliarde EUR în 
2010)”.

Milioane EUR

Raportorul pentru aviz observă existența unor cheltuieli administrative suplimentare în 
valoare de18 milioane EUR,  care nu au fost incluse în suma de referință și ar dori clarificări 
din partea Comisiei cu privire la cheltuielile administrative ale prezentei propuneri. 

Deși Consiliul European din decembrie 2008 a fost favorabil inițiativei, Consiliul de Miniștri 
nu a ajuns la un acord. Comisia pentru bugete a reafirmat deja, în repetate rânduri, necesitatea 
revizuirii Cadrului financiar multianual.  
                                               
1 COM(2008)0859, 10.12.2008.

Natura cheltuielilor
Secțiu-
nea nr. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Cheltuieli operaționale

Credite de angajament 
(CA) 8.1 A 1498,8 1998,8 3497,6

Credite de plată (CP) B 75 1012 750 1024 362 212 62,6 3497,6

Cheltuieli administrative incluse în suma de referință

Asistență tehnică și 
administrativă – ATA 
(CND)

8.2.4 C 1,2 1,2 2,4

SSUUMMAA TTOOTTAALLĂĂ DDEE RREEFFEERRIINNȚȚĂĂ

Credite de angajament a+c 1500 2000 3500

Credite de plată b+c 76,2 1013,2 750 1024 362 212 62,6 3500
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Prezenta propunere de regulament creează un program de finanțare a proiectelor din sectorul 
energetic, care pot contribui la relansarea economică, la securitatea aprovizionării cu energie, 
precum și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Lista proiectelor eligibile propuse de Comisie a fost revizuită în cadrul Consiliului pentru a 
răspunde necesităților acelor state membre care au solicitat o listă mai cuprinzătoare de 
proiecte.

Raportorul sprijină propunerea Comisiei. În ciuda efortului financiar major pe care bugetul 
UE trebuie să-l suporte, un astfel de proiect este atât de valoros în termeni economici și de 
redresare, încât trebuie să fie pus în practică în orice caz.

Având în vedere modificările aduse anexei la propunerea Comisiei care au fost distribuite la 
reuniunea comitetului pentru buget al Consiliului din 19 februarie 2009, raportorul nu poate 
face comentarii cu privire la suma exactă a alocațiilor necesare pentru finanțarea programului.

În ceea ce privește originea alocațiilor destinate proiectelor din domeniul energiei aferente 
anilor 2009-2010, raportorul se întreabă cum se poate reconcilia sursa respectivă cu 
potențialul risc în viitor al reducerii drastice a prețurilor agricole (de exemplu prețul laptelui), 
care va face necesară alocarea de fonduri în favoarea sectorului rural pe termen scurt.

În momentul de față, raportorul pentru aviz nu are cunoștință de niciun acord concret în cadrul 
Consiliului cu privire la suma finală destinată programului. În prezent, se știe că decizia a fost 
lăsată la latitudinea Consiliului European din 19-20 martie.

Câteva amendamente pot totuși să fie aduse propunerii Comisiei, ținând minte că obiectul 
negocierilor s-ar putea schimba în câteva zile.

Amendamentele propuse privesc compatibilitatea sumei de referință cu CFM. Raportorul este 
de aceeași părere cu Comisia că este necesară o revizuire a CFM pentru a găsi fonduri pentru 
creditele în valoare de 3,5 miliarde EUR destinate proiectelor din domeniul energiei.

Raportorul insistă, de asemenea, asupra necesității de a nu priva rubrica 2 de o marjă posibilă, 
deoarece situația de pe piețele agricole este destul de instabilă. Nicio politică europeană nu ar 
trebuie să sufere din cauza lansării de proiecte în domeniul energiei, dispunând de finanțare 
corespunzătoare.

În plus, raportorul insistă asupra faptului că negocierile din cadrul Consiliului trebuie să 
conducă la o propunere de finanțare clară, globală și detaliată și să ofere informații privind 
eventualul impact al acesteia asupra bugetului anual. Prin urmare, raportorul prezintă un 
amendament care reamintește necesitatea unei trimiteri la punctul 38 din AII din 17 mai 2006 
în privința procedurii bugetare.

Un alt amendament adus de raportor se referă la obligația Comisiei de a informa Parlamentul 
cu privire la evaluarea pe care o va face la începutul fiecărui exercițiu financiar pentru a 
propune eventual punerea din nou la dispoziția programului a creditelor deblocate.
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În fine, raportorul prezintă un amendament în care invită Comisia să informeze Parlamentul 
cu privire la sistemele de control, gestionare și monitorizare instituite de statele membre și 
doar notificate Comisiei.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă 
în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de rezoluție legislativă 
Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. consideră că suma de referință 
indicată în propunerea legislativă poate fi 
compatibilă cu Cadrul financiar 
multianual doar dacă acesta este revizuit;

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de rezoluție legislativă 
Punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. reafirmă dorința sa de a negocia cu 
Consiliul pentru a găsi o soluție cu privire 
la suma de referință; reamintește că 
trebuie evitată orice realocare care ar 
avea un impact negativ asupra altor 
politici europene prin diminuarea 
fondurilor ce le sunt alocate;

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de rezoluție legislativă
Punctul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. reamintește că suma anuală va fi 
decisă în cadrul procedurii bugetare 
anuale, în conformitate cu dispozițiile 
punctului 38 din Acordul 
Interinstituțional din 17 mai 2006;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele de angajament corespunzătoare 
valorii angajamentului deblocat ca urmare 
a neimplementării totale sau parțiale a 
proiectelor pentru care fuseseră rezervate 
pot, în mod excepțional și în situații bine 
întemeiate, să fie puși la dispoziție din nou 
în 2010 și 2011, pentru cazurile în care este 
esențial să se îndeplinească obiectivele 
PEER.

Creditele de angajament corespunzătoare 
valorii angajamentului deblocat ca urmare 
a neimplementării totale sau parțiale a 
proiectelor pentru care fuseseră rezervate 
pot, în mod excepțional și în situații bine 
întemeiate, să fie puse la dispoziție din nou 
în exercițiul următor - 2010, respectiv
2011, pentru cazurile în care este esențial 
să se îndeplinească obiectivele PEER.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul alineatului (2), la începutul În sensul alineatului (2), la începutul 
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fiecărui exercițiu financiar, Comisia 
examinează sumele deblocate pe durata 
exercițiului financiar anterior și evaluează, 
în funcție de cerințe, necesitatea de a pune 
din nou la dispoziție creditele. Pe baza 
evaluării, Comisia poate înainta autorității 
bugetare propuneri adecvate până la data 
de 15 februarie a fiecărui exercițiu 
financiar, declarând în cazul fiecărui post 
bugetar motivele pentru care se pun la 
dispoziție din nou aceste credite.

fiecărui exercițiu financiar, Comisia 
examinează sumele deblocate pe durata 
exercițiului financiar anterior și evaluează, 
în funcție de cerințe, necesitatea de a pune 
din nou la dispoziție creditele. Pe baza 
evaluării, care este trimisă autorității 
bugetare, Comisia poate înainta autorității 
bugetare propuneri adecvate până la data 
de 15 februarie a fiecărui exercițiu 
financiar, declarând în cazul fiecărui post 
bugetar motivele pentru care se pun la 
dispoziție din nou aceste credite.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia informează Parlamentul 
European cu privire la sistemul de 
control, gestionare și monitorizare 
instituit de statele membre.

Or. en


