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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, competentă în 
fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de decizie a Parlamentului European ce 
urmează a fi adoptată:

Parlamentul European

1. salută acordul politic încheiat la 27 iunie 2013 la cel mai înalt nivel politic între 
Parlament, Președinția irlandeză și Comisie privind pachetul pentru cadrul financiar 
multianual (CFM) 2014-2020 (Regulamentul CFM și AII), pe care-l consideră cea mai 
mare reușită posibilă având în vedere circumstanțele și procedurile actuale; este hotărât să 
facă uz pe deplin, în cadrul următoarelor proceduri bugetare, de noile instrumente 
instituite, mai ales în ceea ce privește flexibilitatea;

2. consideră că negocierile îndelungate și dificile atât din cadrul Consiliului, cât și de la nivel 
interinstituțional și rezultatul acestora nu constituie o punere în aplicare satisfăcătoare a 
noilor prevederi ale TFUE referitoare la CFM, fiind prima dată când au fost puse în 
aplicare, mai ales în ceea ce privește rolul și prerogativele Parlamentului;

3. regretă faptul că Consiliul a considerat concluziile Consiliului European din 8 februarie 
2013 ca având caracter obligatoriu pentru negociatorii Consiliului; subliniază că 
concluziile Consiliului European includ, de asemenea, elemente care intră sub incidența 
procedurii legislative ordinare, ca, de exemplu, criterii detaliate privind alocările, 
pachetele financiare în funcție de programe sau beneficiar, precum și alocări financiare 
discreționare care ajustează nivelul creditelor de la bugetul Uniunii restituite statelor 
membre;

4. regretă, în plus, faptul că numeroase întrevederi și reuniuni desfășurate de-a lungul 
ultimilor câțiva ani între delegația sa și președințiile succesive ale Consiliului nu au avut 
niciun impact asupra spiritului, agendei sau conținutului negocierilor, nici asupra poziției 
Consiliului ori asupra nevoii de a distinge aspectele legislative ale acordului privind CFM 
de cele bugetare;

5. concluzionează că, în conformitate cu articolul 312 alineatul (5) din TFUE, ar trebui 
prevăzute pe viitor modalități alternative de lucru pentru a facilita adoptarea CFM, 
garantând că competențele legislative și bugetare ale Parlamentului, așa cum prevede 
TFUE, sunt respectate pe deplin și că Consiliul negociază, de asemenea, cu adevărat toate 
așa-numitele componente „legate de CFM” ale temeiurilor juridice, iar Consiliul European 
se abține să acționeze ca organ legislativ, ceea ce ar însemna încălcarea TFUE;

6. invită Comisia pentru bugete, în colaborare cu Comisia pentru afaceri constituționale, să 
tragă concluziile necesare și să prezinte noi propuneri, în timp util, înainte de revizuirea 
sau propunerile de revizuire din 2016, privind modalitățile de desfășurare ale unor astfel 
de negocieri pentru a garanta natura transparentă și democratică a întregului proces de 
stabilire a bugetului.


