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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. regretă faptul că Comisia nu a prezentat noi propuneri privind o democratizare 
suplimentară a procesului semestrului european, care este în continuare absolut necesară și 
ar trebui să constituie o prioritate majoră; ia act de Comunicarea Comisiei, intitulată 
„Proiect pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă – Lansarea unei 
dezbateri la nivel european”; reafirmă solicitarea sa referitoare la un sistem adecvat de 
control și echilibru, care ar trebui să se bazeze pe o implicare mai mare a Parlamentului 
European și a parlamentelor naționale și pe o coordonare mai strânsă între acestea în toate 
etapele semestrului european (în temeiul articolului 13 din Tratatul privind stabilitatea, 
coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare), cu scopul de a 
transforma exercițiul curent al semestrului european, care este foarte formal, într-o 
cooperare economică și bugetară autentică;

2. regretă că, în cadrul Comunicării referitoare la „analiza anuală a creșterii pentru 2013” 
(COM(2012)0750), Comisia nu a abordat în mod adecvat rolul bugetului UE în cadrul 
procesului semestrului european; regretă, în special, că, în ciuda priorităților-cheie 
propuse de CE, aceasta nu a furnizat date concrete și reale privind modul în care bugetul 
UE poate juca un rol complementar și totodată de stimulare, catalizare și sinergie în relația 
cu politicile și investițiile locale, regionale și naționale lansate pentru a pune în aplicare 
aceste priorități;

3. reamintește, în acest sens, faptul că una dintre reuniunile interparlamentare care urmează a 
fi organizate în contextul „Săptămânii parlamentare europene din cadrul semestrului 
european pentru coordonarea politicilor economice” va avea ca temă „rolul bugetului UE 
în sprijinirea statelor membre în vederea realizării obiectivelor lor economice, astfel cum 
au fost convenite în cadrul semestrului european: exemplul inovării, cercetării și 
dezvoltării”; solicită Comisiei să furnizeze deputaților din Parlamentul European și din 
parlamentele naționale date concrete și reale care să constituie punctul de plecare al 
acestei dezbateri;

4. este convins că finanțarea acordată de UE poate genera economii pentru bugetele tuturor 
statelor membre și că acest lucru ar trebui scos în evidență; consideră că bugetul UE are 
un rol esențial în stimularea creșterii economice, în încurajarea procesului de creare de 
locuri de muncă, în reducerea cu succes a dezechilibrelor macroeconomice de la nivelul 
Uniunii și, cu precădere, în atingerea „obiectivelor Strategiei Europa 2020”; regretă, încă 
o dată, faptul că Comisia nu abordează acest aspect în cadrul Comunicării sale privind 
analiza anuală a creșterii (AAC);

5. condamnă ferm poziția adoptată din nou de Consiliu în cadrul negocierilor privind bugetul 
2013, care urmărește reducerea în mod artificial a nivelului creditelor de plată disponibile 
în cadrul bugetului UE; subliniază că poziția miniștrilor responsabili pentru buget 
diminuează credibilitatea autorităților bugetare europene, punând în pericol 
implementarea cu succes a Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă adoptat 
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în cadrul reuniunii Consiliului European din iunie 2012; invită, încă o dată, Consiliul să 
convină, de comun acord cu Parlamentul și Comisia, asupra unei metode comune de 
evaluare a necesităților reale de plată în vederea implementării Pactului pentru creștere 
economică și locuri de muncă; subliniază că acest lucru trebuie realizat cu maximă 
urgență, în special în vederea punerii în aplicare a programelor de primă importanță ale 
Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, incluse în rubricile 1A și 1B 
(competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă/coeziune pentru 
creștere economică și ocuparea forței de muncă), precum și a programelor de dezvoltare 
rurală;

6. solicită Comisiei să furnizeze informații actualizate cu privire la eforturile depuse în 
prezent de statele membre pentru a reprograma și a accelera utilizarea fondurilor 
structurale și de coeziune ale UE, cu scopul de a sprijini creșterea economică și coeziunea 
socială, în special pentru IMM-uri, precum și de a combate șomajul în rândul tinerilor;

7. invită statele membre să utilizeze pe deplin oportunitățile de finanțare suplimentare oferite 
de Banca Europeană de Investiții și noul instrument al obligațiunilor pentru finanțarea 
proiectelor; solicită Comisiei să ofere informații actualizate cu privire la progresele 
înregistrate în acest domeniu de la adoptarea Pactului pentru creștere economică și locuri 
de muncă;

8. ia act de evaluarea Comisiei, conform căreia nivelul datoriei acumulate de actorii publici 
și privați reduce posibilitatea realizării de noi activități și investiții în statele membre; 
invită, cu toate acestea, statele membre să nu considere contribuția lor națională bazată pe 
VNB la bugetul UE drept o variabilă de ajustare în cadrul eforturilor lor de consolidare, 
nici să nu încerce să reducă în mod artificial volumul cheltuielilor de la bugetul UE menite 
să stimuleze creșterea economică, în contradicție cu angajamentele politice pe care și le-au 
asumat la cel mai înalt nivel; cu toate acestea, este pe deplin conștient de tensiunea 
economică dintre nevoia de a consolida finanțele publice pe termen scurt și orice creștere 
posibilă pentru unele state membre a contribuției lor bazate pe VNB, cauzată de o 
majorare a nivelului de plăți în bugetul UE; își reafirmă, prin urmare, solicitarea fermă 
privind reformarea mecanismului de finanțare a bugetului UE – asupra căreia se va ajunge 
la un acord în cadrul negocierilor privind CFM 2014-2020 – prin reducerea până la 40 % a 
proporției contribuțiilor statelor membre bazate pe VNB la bugetul UE până în 2020, 
contribuind astfel la eforturile lor de consolidare1;

9. îndeamnă Consiliul European să convină asupra unui cadru financiar multianual ambițios 
pentru perioada 2014-2020, care va permite UE să relanseze creșterea economică, 
ocuparea forței de muncă și competitivitatea și să îndeplinească, astfel, obiectivele 
Strategiei Europa 2020, astfel cum s-a subliniat în cadrul rezoluției sale din 23 octombrie 
20122;

10. reamintește faptul că bugetul Uniunii este în primul rând un buget de investiții, 94 % din 
totalul creditelor bugetare fiind reinvestite în statele membre;

11. consideră că impunerea unor sancțiuni suplimentare, pe lângă cele discutate în prezent în 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0245.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0360.
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contextul celor două acte legislative, prin introducerea „condiționalității macroeconomice” 
în cadrul procesului de execuție a fondurilor structurale și de coeziune ale UE, precum și a 
fondurilor aferente dezvoltării rurale, pescuitului și politicii maritime nu ar putea decât să 
agraveze problemele statelor membre care se confruntă deja cu dificultăți 
macroeconomice; subliniază încă o dată faptul că condiționalitatea macroeconomică nu 
este acceptabilă.
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