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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 2012
(2011/2019(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2012, adoptat de Comisie la 
20 aprilie 2011 (SEC(2011)0498), 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII)1,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere Rezoluția sa din 24 martie 2011 privind orientările referitoare la 
procedura bugetară 20122,

– având în vedere concluziile Consiliului din 15 februarie 2011 privind orientările bugetare 
pentru exercițiul 2012,

– având în vedere titlul II capitolul 7 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele Comisiei pentru .............(A7-
0000/2011),

A. întrucât procedura bugetară 2012 este a doua procedură bugetară care se desfășoară pe 
baza Tratatului de la Lisabona, iar experiența acumulată în cursul exercițiului bugetar 
precedent permite desprinderea unor învățăminte importante,

B. întrucât trilogul care va avea loc în iulie ar trebui să permită celor două componente ale 
autorității bugetare să discute pe marginea priorităților pe care le-au identificat în ceea ce 
privește bugetul anual 2012 și, eventual, să identifice o bază comună pentru un posibil 
consens înaintea etapei lecturii în cadrul fiecărei componente,

C. întrucât Președințiile poloneză și ungară și-au asumat angajamente publice în ceea ce 
privește inițierea unui dialog deschis, constructiv și politic cu PE în domeniul bugetar,

D. întrucât, prin urmare, se preconizează că, pe parcursul procedurii, Consiliul va acționa ca 
un partener politic de încredere, evitând să opereze reduceri arbitrare sau pur aritmetice la 
nivelul liniilor bugetare,

Proiectul de buget 2012 – evaluare generală

1. reamintește că, în rezoluția sa din 24 martie 2011, PE a acordat strategiei Europa 2020 
pentru creștere economică inteligentă, sustenabilă și incluzivă un loc central în cadrul 
strategiei bugetare pentru 2012 a UE, pentru a permite Uniunii să depășească actuala criză 

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0114.
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economică și socială;

2. reamintește că promovarea ocupării forței de muncă și a locurilor de muncă de înaltă 
calitate prin punerea în aplicare a celor șapte inițiative emblematice ale strategiei Europa 
2020 reprezintă un obiectiv comun pentru cele 27 de state membre ale UE; reamintește că 
punerea în aplicare a acestei strategii va necesita investiții enorme orientate către viitor 
până în 2020, estimate la cel puțin 1 800 de miliarde EUR, potrivit comunicării Comisiei 
privind revizuirea bugetului UE1; subliniază, prin urmare, că investițiile necesare în 
educație, promovarea unei societăți a cunoașterii, cercetare și dezvoltare, inovare, IMM-
uri și tehnologii ecologice și inovatoare ar trebui realizate acum și nu amânate;

3. este profund îngrijorat, în acest context, de diminuarea alarmantă a investițiilor publice în 
statele membre în câteva dintre aceste domenii și are convingerea fermă că această 
tendință trebuie contracarată pentru a permite UE, în ansamblul său, să își îndeplinească 
obiectivele stabilite în strategia UE 2020; consideră că bugetul UE trebuie să joace un rol 
important în calitate de instrument de mobilizare a politicilor de redresare ale statelor 
membre, prin atragerea și sprijinirea investițiilor naționale în vederea consolidării creșterii 
economice și ocupării forței de muncă; subliniază că acest lucru corespunde pe deplin 
dinamicii semestrului european, care, constituind un nou mecanism pentru o guvernanță 
economică europeană consolidată, vizează sporirea consecvenței, sinergiilor și 
complementarităților dintre bugetul UE și bugetele naționale, în vederea realizării 
obiectivelor convenite în comun în cadrul strategiei Europa 2020;

4. constată că proiectul de buget al UE (PB) pentru 2012, astfel cum a fost propus de 
Comisie, cuprinde credite de angajament (CA) în valoare de 147 435 de milioane EUR 
[146 676 de milioane EUR fără Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) și 
Rezerva pentru ajutoare de urgență (EAR)] și credite de plată (CP) în valoare de 132 738 
de milioane EUR; constată că aceste valori reprezintă 1,12 % și, respectiv, 1,01% din 
venitul național brut al UE (VNB) prevăzut pentru 2012 și subliniază că această proporție 
rămâne, conform datelor disponibile, stabilă între 2011 și 2012, în condițiile în care 
creșterea VNB în 2012 este estimată de Comisie la cel puțin +3,6% (în prețuri curente);

5. recunoaște că, dacă bugetul UE trebuie să contribuie la efortul colectiv al statelor membre 
în perioadele de austeritate, acest efort ar trebui să fie proporțional cu dimensiunile sale, 
trăsăturile sale specifice și impactul său economic real; reamintește Consiliului că, în 
conformitate cu dispozițiile Tratatului privind UE, nu este posibilă existența unui deficit în 
cadrul bugetului UE, iar reducerile aplicate bugetului UE, având în vedere dimensiunile 
sale reduse, nu vor avea un impact semnificativ pe termen lung în ceea ce privește 
soluționarea problemei urgente a deficitului public național acumulat, care în 2009 se 
ridica la 801 miliarde EUR pentru UE în ansamblul său;

6. constată că rata anuală a inflației în 2011 la nivelul UE 27 este estimată la 2,7%, ceea ce 
înseamnă că majorările nominale propuse pentru 2012 – care se ridică la 3,7% în cazul 
CA și la 4,9% în cazul CP – sunt, în termeni reali, în comparație cu bugetul 2011, de 1% 
și, respectiv, de 2,2%; subliniază faptul că mai multe state membre planifică majorări ale 
bugetelor lor naționale care depășesc majorarea propusă de Comisia Europeană în ceea ce 
privește bugetul UE;

                                               
1 COM(2010)0700.
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7. subliniază faptul că cifrele propuse în bugetul anual 2012 al UE corespund profilului 
cheltuielilor UE stabilit în cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013; subliniază că 
orice majorare (sau reducere) în comparație cu bugetul 2011 trebuie, prin urmare, să fie 
evaluată ținând seama de impactul său asupra realizării programelor multianuale; 
evidențiază faptul că, în acest caz, este vorba despre credibilitatea instituțională și 
coerența proiectului UE, în condițiile în care responsabilitățile și angajamentele UE 
continuă să crească; regretă profund, din acest punct de vedere, faptul că Comisia nu a 
propus conferirea unei capacități financiare semnificative și vizibile tuturor politicilor și 
noilor competențe create la nivelul UE în urma intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona;

8. constată că, în conformitate cu PB 2012, există o marjă totală de CA în valoare de 1 603 
milioane EUR în cadrul plafonului pentru 2012 stabilit în CFM; își exprimă hotărârea de a 
utiliza pe deplin această marjă disponibilă, precum și – dacă este necesar – alte mecanisme 
de flexibilitate prevăzute de AII pentru a sprijini și a consolida anumite obiective politice 
vizate; se așteaptă la o cooperare deplină din partea Consiliului în ceea ce privește 
utilizarea acestor mecanisme;

9. reamintește că o primă rundă de dezbateri privind prioritățile bugetare a avut deja loc în 
cadrul Parlamentului sub forma unei consultări extinse a comisiilor sale specializate 
realizate de către raportorul său general pentru bugetul 2012; subliniază că în această 
etapă procesul trebuie definitivat în cadrul fiecărei comisii, în domeniul său respectiv de 
competență, pentru a identifica prioritățile pozitive și negative pentru bugetul 2012;

10. ia act de estimarea Comisiei, conform căreia, în ansamblu, un procent de 43,5% din PB 
2012 (în CA) contribuie la realizarea obiectivelor strategiei UE 2020; reamintește că 
prioritățile stabilite de Comisie par să corespundă, așadar, celor definite de Parlament în 
Rezoluția sa privind orientările referitoare la procedura bugetară 2012; totuși, este hotărât 
să analizeze în continuare aceste cifre în strânsă cooperare cu toate comisiile sale 
specializate;

11. consideră că, pe lângă realizarea obiectivelor strategiei UE 2020, creditele din bugetul 
2012 al UE ar trebui menținute la un nivel adecvat pentru a asigura continuitatea 
politicilor UE și îndeplinirea obiectivelor UE; subliniază, mai ales, necesitatea de a 
permite UE să își asume responsabilitatea care îi revine la nivel mondial, în special în 
perioada care urmează „primăverii arabe” și accentuării instabilității în Orientul Apropiat;

12. constată că Comisia a depus pentru prima oară efortul de a identifica priorități negative și 
posibilități de economisire în anumite domenii de politici, în comparație cu ceea ce se 
prevăzuse inițial în programarea financiară, acordând o atenție deosebită domeniilor de 
politici caracterizate de un nivel redus de performanță și de rate reduse de execuție pe 
parcursul ultimelor exerciții; solicită Comisiei să furnizeze informații suplimentare care să 
vină în sprijinul evaluărilor efectuate; constată de asemenea că, spre deosebire de 
exercițiile precedente, măsurile adoptate de Comisie s-au îndepărtat frecvent de 
programarea financiară indicativă prezentată de aceasta în ianuarie 2011; este hotărât să 
efectueze o verificare și o analiză suplimentară a acestor propuneri înainte de a le sprijini;

13. ia act de majorarea propusă a CP de 4,9% comparativ cu 2011; este convins că aceste cifre 
sunt propuse de Comisie pe baza unei analize atente și critice a estimărilor furnizate de 
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statele membre, care sunt coresponsabile pentru gestionarea a 80% din bugetul UE; 
remarcă faptul că partea cea mai semnificativă a acestei majorări este legată de necesitățile 
de ordin juridic care privesc cel de-al șaptelea program-cadru de cercetare, fondurile 
structurale și Fondul de coeziune; își exprimă convingerea că nivelul propus de plăți nu 
depășește minimul necesar pentru a onora angajamentele juridice ale UE asumate pe 
parcursul exercițiilor precedente și că UE are datoria să se conformeze obligațiilor juridice 
care decurg în urma acestor angajamente; prin urmare, îndeamnă cu fermitate Consiliul să 
evite adoptarea de măsuri de reducere a nivelului propus de plăți;

14. constată, în plus, că marja totală de CP disponibile în cadrul plafonului CFM este în 
continuare ridicată, totalizând 8 815 milioane EUR; subliniază faptul că orice reducere a 
creditelor față de nivelul propus de Comisie ar avea drept efect înrăutățirea situației în 
ceea ce privește nevoia urgentă de a diminua nivelul fără precedent al angajamentelor 
restante (RAL) și de a asigura punerea în aplicare corectă a politicilor și programelor UE;

Rubrica 1a

15. salută propunerea prezentată de Comisie în PB 2012 de majorare a CA cu 12,6% (până la 
suma de 15 223 milioane EUR) și a CP cu 8,1% (până la suma de 12 566 milioane EUR) 
comparativ cu budgetul 2011, întrucât rubrica 1a are un rol cheie în CFM 2007-2013 în 
ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020, prin contribuția sa 
directă sau indirectă la finanțarea tuturor celor cinci obiective declarate și a celor șapte 
inițiative emblematice ale acestei strategii;

16. regretă, cu toate acestea, că cea mai mare parte a majorărilor prevăzute la această rubrică 
pentru 2012 nu depășesc nivelul defalcării anuale a creditelor totale multianuale care a 
fost convenit de Parlament și de Consiliu la momentul adoptării acestor programe și 
acțiuni; subliniază, prin urmare, că în general Comisia nu propune o majorare – dincolo de 
planificarea inițială – a sprijinului pentru investițiile necesare de urgență în vederea 
punerii în aplicare a celor șapte inițiative emblematice și constată că, în mod regretabil, 
aceasta este înclinată să amâne acest salt necesar în termeni de efort financiar comun 
pentru CFM post-2013; este convins că această atitudine va pune serios în pericol 
realizarea obiectivelor declarate ale strategiei până în 2020;

17. subliniază că, în urma adoptării PB 2012 și a programării financiare actualizate pentru 
2013, ar rezulta că totalul fondurilor alocate până în 2013 pentru programe cu un rol cheie 
în realizarea obiectivelor strategiei UE 2020, cum ar fi al șaptelea program-cadru pentru 
cercetare al CE (PC7 CE), măsurile de combatere a poluării, programele Marco Polo II, 
PROGRESS, Galileo și GMES, este inferior sumei de referință convenite de Parlament și 
de Consiliu în momentul adoptării acestor programe; constată că, pe de altă parte, se va 
înregistra o ușoară depășire a acestor sume de referință în cazul următoarelor programe 
cheie Europa 2020: programul-cadru pentru competitivitate și inovare (PCI), rețeaua 
transeuropeană de transport, rețeaua transeuropeană de energie, Erasmus Mundus și 
programul de învățare pe tot parcursul vieții; regretă, cu toate acestea, că aceste majorări 
propuse se situează mult sub nivelul de flexibilitate legislativă de 5% permis la punctul 37 
din AII;

18. ia act, în plus, de faptul că o parte importantă a majorării nominale propuse în PB 2012 
pentru rubrica 1a comparativ cu bugetul 2011 va fi utilizată pentru asigurarea fondurilor 



PR\865383RO.doc 7/16 PE464.693v01-00

RO

suplimentare de 750 de milioane EUR (în CA) necesare proiectului ITER în 2012, iar din 
această sumă 650 de milioane EUR reprezintă majorarea efectivă, în timp ce 100 de 
milioane EUR au fost redistribuiți de la toate liniile bugetare dedicate PC7 CE; își 
reafirmă dezacordul ferm față de orice formă de redistribuire a fondurilor alocate PC7 CE, 
întrucât acest lucru ar reduce în mod semnificativ contribuția sa la îndeplinirea 
obiectivelor prioritare și la punerea în aplicare a inițiativelor emblematice ale strategiei 
Europa 2020;

19. reamintește că, pentru finanțarea proiectului ITER, va fi necesar ca autoritatea bugetară să 
convină asupra unei propuneri paralele a Comisiei1 de modificare a CFM 2007-2013, care 
sugerează ca finanțarea sumei restante de 1 300 milioane EUR pentru ITER în 2012 și în 
2013 să se realizeze prin utilizarea marjelor disponibile și neutilizate din 2011 de la 
rubricile 2 și 5 ale CFM 2007-2013, care totalizează 840 de milioane EUR și prin 
redistribuirea, în 2012 și 2013, a sumei de 460 de milioane EUR din fondurile alocate PC7 
CE; își exprimă disponibilitatea de a iniția negocieri cu Consiliul pentru a modifica 
propunerea Comisiei, utilizând diferitele mijloace puse la dispoziție de AII din 17 mai 
2006;

20. constată cu îngrijorare, pe lângă redistribuirea propusă a sumei de 100 de milioane EUR 
pentru ITER, reducerea suplimentară a fondurilor alocate PC7 CE cu 64 de milioane EUR 
în comparație cu programarea financiară; regretă faptul că Comisia nu propune utilizarea 
tuturor fondurilor (190 de milioane EUR) care urmează a fi economisite în 2012 ca 
urmare a reevaluării necesarului de personal și a reducerii contribuțiilor financiare 
destinate unora dintre întreprinderile comune pentru finanțarea cheltuielilor operaționale 
în cadrul PC7 CE;

21. subliniază, în acest context, necesitatea de a îmbunătăți condițiile de finanțare a 
priorităților legate de energia sustenabilă, a tehnologiilor de conservare a energiei și a 
altor priorități cuprinse în Planul strategic european privind tehnologiile energetice (Planul 
SET), inclusiv a eficienței energetice, care sunt vitale pentru a răspunde provocărilor în 
domeniul economic, al energiei și al schimbărilor climatice; consideră că stabilirea unor 
obiective clare pentru o politică energetică sustenabilă și pentru eficiența energetică poate 
să ofere soluții eficiente în raport cu costurile care ar putea fi avantajoase pentru economia 
europeană în ansamblul ei; constată, de asemenea, că în cadrul procedurii bugetare 2012 
ar putea fi explorate modalități inovatoare de mobilizare a investițiilor și de promovare a 
cercetării și a inovării, cum ar fi mecanismul de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR);

22. regretă că, având în vedere limitarea majorării fondurilor destinate programului 
PROGRESS în PB 2012 comparativ cu bugetul 2011, Comisia nu va fi în măsură să 
realoce suma de 20 de milioane EUR pentru perioada 2011-2013, conform angajamentului 
său asumat în 2010 pentru a compensa parțial redistribuirea fondurilor PROGRESS în 
favoarea instrumentului de microfinanțare; reamintește că programul PROGRESS este un 
pilon esențial al strategiei Europa 2020, în special datorită contribuției sale la punerea în 
aplicare a celor două inițiative emblematice „O platformă europeană împotriva sărăciei” și 
„Tineretul în mișcare”; 

23. salută majorarea (+ 5,7 milioane EUR) nivelului total al creditelor de angajament destinate 
                                               
1 COM(2011)0226.
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programului cadru pentru competitivitate și inovare comparativ cu ceea ce fusese prevăzut 
inițial; își exprimă speranța că această majorare va contribui la îmbunătățirea accesului 
IMM-urilor la acest program și la dezvoltarea unor programe specifice și a unor 
mecanisme de finanțare inovatoare;

24. subliniază valoarea adăugată europeană a investițiilor în transportul transfrontalier, în 
special a programului TEN-T, care îmbunătățește conexiunile transfrontaliere și 
intermodale, promovând astfel dezvoltarea economică și ocuparea forței de muncă; 
reamintind subfinanțarea recurentă a TEN-T, solicită să se pună la dispoziție în acest scop 
resurse suplimentare, inclusiv prin utilizarea unor surse alternative de finanțare, cum ar fi 
parteneriatele public-privat (PPP) și alte tipuri de instrumente financiare;

25. consideră că, datorită valorii sale adăugate ridicate pentru UE, sprijinul pentru programul 
de învățare pe tot parcursul vieții ar trebui să continue și să crească în 2012, având în 
vedere contribuția sa importantă la punerea în aplicare a inițiativei emblematice „Tineretul 
în mișcare”; subliniază în special că, având în vedere numărul tot mai important al 
persoanelor care participă la programe de educație pentru adulți în Europa, ar trebui 
consolidată finanțarea acordată programului Grundtvig, care în prezent reprezintă numai 
4% din fondurile alocate programului de învățare pe tot parcursul vieții;

26. reamintește că majoritatea noilor competențe ale UE introduse de Tratatul de la Lisabona 
în sectoare precum politica energetică, spațială și turismul intră în sfera de cuprindere a 
rubricii 1a; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că în cazul acestor noi politici 
Comisia nu propune finanțare suplimentară la trei ani de la intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona; subliniază că nici Galileo, nici GMES – cele două programe spațiale 
principale ale UE – nu vor beneficia de finanțare suplimentară până la sfârșitul actualului 
CFM și că finanțarea programului Galileo va descrește între anii 2011 și 2012; reiterează 
necesitatea de a introduce anumite măsuri specifice, vizibile în sprijinul turismului, având 
în vedere relevanța economică a acestui sector, care reprezintă a treia mare industrie a 
Europei în termeni de dimensiuni și de venituri generate și regretă că Comisia nu propune 
un nou temei juridic pentru a înlocui cele trei acțiuni pregătitoare în acest domeniu, a 
căror durată de aplicare nu poate fi extinsă în 2012;

27. salută decizia Comisiei de a include în PB, pentru al doilea an consecutiv, credite de plată 
(50 de milioane EUR) destinate Fondului european de ajustare la globalizare (FEG); 
relevă faptul că acest lucru nu asigură doar o vizibilitate sporită a acestui fond, dar 
permite, de asemenea, evitarea transferurilor de la alte linii bugetare care servesc unor 
obiective și răspund unor nevoi diferite; așteaptă cu interes prezentarea revizuirii la 
jumătatea perioadei a Regulamentului FEG de către Comisie, ca mijloc de identificare a 
unor modalități de accelerare a procedurii de mobilizare a fondului și de simplificare a 
normelor de gestionare a acestuia;

Rubrica 1b

28. subliniază contribuția decisivă a politicii de coeziune la creșterea economică și la 
ocuparea forței de muncă, precum și la coeziunea socială și teritorială între regiunile UE și 
statele membre; subliniază că politica de coeziune reprezintă un instrument care contribuie 
la asigurarea participării tuturor regiunilor UE la îndeplinirea obiectivelor strategiei UE 
2020 și la sprijinirea investițiilor regionale care vizează punerea în aplicare a tuturor 
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inițiativelor emblematice; prin urmare, consideră că politica de coeziune ar trebui să își 
mențină domeniul de aplicare la nivelul întregii UE și vizibilitatea pentru regiunile și 
cetățenii UE, păstrându-și în același timp caracterul redistributiv și obiectivul de reducere 
a disparităților regionale;

29 constată că cheltuielile totale de la rubrica 1b sunt estimate la 52 739 de milioane EUR în 
credite de angajament, ceea ce reprezintă o creștere de 3,4% comparativ cu 2011, care este 
în deplină conformitate cu creditele puse la dispoziție în CFM 2007-2013, ținându-se 
seama de ultima ajustare din 2010 în favoarea anumitor state membre; remarcă faptul că 
marja disponibilă în continuare (22,1 milioane EUR) în cadrul plafonului provine în 
principal din fondurile alocate pentru asistență tehnică și reprezintă numai 0,04% din 
totalul fondurilor alocate la această rubrică;

30. salută majorarea cu 8,4% a CP până la suma de 45 134 de milioane EUR propusă pentru 
2012 comparativ cu 2011 și consideră că această majorare va permite o relansare rapidă a 
ritmului execuției programelor după o demarare inițială foarte lentă a programelor la 
începutul perioadei 2007-2013; subliniază că această majorare ar trebui, de asemenea, să 
facă posibilă satisfacerea necesităților de finanțare suplimentară care decurg din 
schimbările legislative recente, aprobarea tuturor sistemelor de gestiune și de control și 
încheierea programelor 2000-2006;

31. subliniază, prin urmare, că acest nivel de plăți reprezintă minimul necesar și respectă pe 
deplin principiile unui proces bugetar realist, ținând seama în mod adecvat de profilul 
general de plată preconizat pentru această perioadă, de previziunile disponibile ale statelor 
membre privind cererile de plată care urmează a fi trimise Comisiei și de necesitatea de a 
reduce discrepanțele dintre angajamente și plăți; subliniază faptul că aceste fluxuri de 
numerar vor contribui, de asemenea, la redresarea mai rapidă a economiei europene și la 
îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 la nivel regional; așadar, se va opune cu 
strictețe oricărei posibile reduceri a nivelului de plăți comparativ cu nivelul propus de 
Comisie în proiectul său de buget, având în vedere în special reticența manifestată de 
Consiliu în primele luni ale anului 2011 de a-și onora angajamentul formal asumat în 
decembrie 2010 de pune la dispoziție noi credite dacă este necesar;

32. solicită Comisiei să își continue cooperarea strânsă cu statele membre care au o rată de 
absorbție scăzută, pentru a îmbunătăți în continuare situația privind absorbția pe teren; 
solicită, prin urmare, să se promoveze în continuare posibilitatea învățării reciproce, 
schimbul de bune practici și consolidarea capacităților administrative în anumite state 
membre;

33. solicită, de asemenea, Comisiei să își continue reflecția cu privire la modul în care poate fi 
reorganizat sistemul complex de norme și cerințe impuse de UE și/sau de legislația 
națională, pentru a acorda o prioritate mai mare realizării obiectivelor, în loc să se 
privilegieze aspectele legislative și normative, fără însă a se neglija principiile 
transparenței, responsabilității și bunei gestiuni financiare;

Rubrica 2

34. subliniază că în PB 2012 se propune majorarea creditelor de angajament cu 2,6% până la 
suma de 60 158 de milioane EUR și a creditelor de plată cu 2,8% până la suma de 57 948 
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de milioane EUR comparativ cu bugetul 2011; subliniază că aceste majorări se situează 
sub nivelul general al majorării propuse de Comisie pentru buget în ansamblul său;

35. constată că aceste majorări reprezintă, în primul rând, consecința procesului continuu de 
introducere treptată a plăților directe către noile state membre și a necesităților 
suplimentare ale dezvoltării rurale; subliniază faptul că intervențiile la nivelul pieței se 
mențin la un nivel aproape identic cu cel înregistrat în exercițiul bugetar 2011, în timp ce 
volatilitatea prețurilor și instabilitatea anumitor piețe continuă să afecteze sectorul agricol;

36. constată că scrisoarea rectificativă tradițională referitoare la agricultură care urmează să 
fie prezentată în toamna anului 2011 va permite ajustarea estimărilor actuale pe baza unei 
evaluări mai precise a nevoilor reale; în acest context, atrage atenția asupra nivelului final 
al veniturilor alocate care vor fi disponibile în 2012 (veniturile rezultate din corecțiile 
financiare efectuate în temeiul deciziilor de închidere de conformitate a conturilor, din 
nereguli și din prelevările pentru lapte) și care va determina, în cele din urmă, nivelul 
noilor credite care urmează a fi înscrise în bugetul 2012; preconizează că marja actuală 
rămasă (651,6 milioane EUR) ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi necesitățile de la
această rubrică, în afara cazului în care apar situații neprevăzute;

37. subliniază că, pe parcursul ultimelor exerciții, autoritatea bugetară a avut posibilitatea, 
datorită unor circumstanțe specifice, să folosească fondurile nealocate (marja) disponibile 
în cadrul plafonului de la această rubrică pentru a ajunge la un acord global cu privire la 
bugetele anuale, prin aplicarea prevederilor punctului 23 din AII;

38. susține acordarea unui sprijin continuu programelor de încurajare a consumului de fructe 
în școli, precum și programului ajutorare a persoanelor defavorizate; regretă, în schimb, 
reducerea fondurilor alocate în buget pentru sistemul de distribuire a laptelui în școli și 
este preocupat de reducerile fondurilor alocate măsurilor veterinare și fitosanitare;

39. subliniază că o parte din cheltuielile de la rubrica 2 au o contribuție la realizarea 
obiectivelor strategiei Europa 2020; subliniază că obiectivele prioritare ale acestei strategii 
– creșterea și ocuparea forței de muncă – sunt, de asemenea, îndeplinite prin intermediul 
programelor de dezvoltare rurală; consideră că măsurile în domeniul climatic și securitatea 
alimentară reprezintă cele două provocări principale pentru PAC; solicită, prin urmare, o 
ecologizare suplimentară a PAC, care ar trebui să contribuie, de asemenea, la abordarea în 
mod adecvat a provocărilor de amploare cu care UE se confruntă în domeniul mediului, 
inclusiv în ceea ce privește poluarea apei; în acest context, salută totodată majorarea 
creditelor alocate programului LIFE+ (+4,3% și +1,9% în cazul creditelor de angajament 
și, respectiv, de plată);

40. subliniază faptul că eficiența energetică, combaterea schimbărilor climatice și promovarea 
energiei regenerabile sunt priorități transversale care pot fi finanțate pe baza creditelor 
disponibile în cadrul mai multor rubrici ale bugetului UE și că Parlamentul va acorda o 
atenție specifică finanțării acestora prin intermediul fiecărei linii bugetare în parte și în 
general; îndeamnă Comisia să asigure în continuare integrarea acestor priorități în alte 
domenii de politici, inclusiv în sprijinul financiar acordat de UE țărilor în curs de 
dezvoltare; consideră că punerea în aplicare corespunzătoare a legislației în vigoare în 
aceste domenii este crucială și, prin urmare, solicită Comisiei să analizeze cu atenție dacă 
sunt necesare resurse suplimentare pentru o examinare temeinică a punerii în aplicare a 
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legislației UE în domeniul mediului și să raporteze Parlamentului cu privire la concluziile 
sale;

41. subliniază că, datorită importanței sale politice, ar trebui să se mențină nivelul de finanțare 
a politicii comune în domeniul pescuitului și acțiunile existente în acest domeniu, nu în 
ultimul rând în perspectiva reformei sale viitoare; consideră că finanțarea politicii 
maritime integrate nu ar trebui să se realizeze în detrimentul finanțării altor acțiuni și 
programe în domeniul pescuitului din cadrul rubricii 2; consideră, în plus, că este crucial 
să se monitorizeze în continuare dimensiunile flotei europene de pescuit;

Rubrica 3a

42. constată că majorarea globală a finanțării propusă în PB 2012 comparativ cu bugetul 2011 
pentru acțiunile prevăzute la această rubrică (+17,7% în cazul creditelor de angajament și 
+6,8% în cazul creditelor de plată) este în conformitate cu creșterea ambițiilor UE în 
domeniul libertății, securității și justiției, conform prevederilor Tratatului de la Lisabona și 
Programului de la Stockholm (2010-2014), adoptat de Consiliul European în decembrie 
2009;

43. remarcă faptul că aceste majorări sunt legate în principal de trei din cele patru programe în 
domeniul solidarității și al gestionării fluxurilor migratorii: Fondul pentru frontierele 
externe (+38%), Fondul european de returnare (+43%) și Fondul european de integrare a 
resortisanților țărilor terțe (+24%); subliniază, cu toate acestea, că majorările prevăzute în 
cadrul acestei rubrici pentru 2012 sunt doar rezultatul defalcării anuale a creditelor totale 
multianuale care au fost convenite de Parlament și Consiliu la momentul adoptării acestor 
programe și acțiuni;

44. prin urmare, își exprimă dubiile profunde cu privire la faptul că PB prezentat de Comisie 
reprezintă un răspuns adecvat și actualizat la provocările curente cu care se confruntă UE, 
nu în ultimul rând în contextul evenimentelor aflate în desfășurare în sudul Mediteranei; 
prin urmare, își reiterează solicitarea fermă privind necesitatea unui răspuns adecvat și 
echilibrat la aceste provocări, respectând în totalitate normele de protecție internă și 
drepturile omului; subliniază, în special, rolul jucat de Fondul european pentru refugiați și 
sprijinul oferit prin intermediul acestuia, inclusiv măsurile de urgență în cazul unor 
afluxuri masive de refugiați și regretă profund că nicio majorare nu a fost propusă de 
Comisie pentru acest fond comparativ cu nivelul de finanțare propus inițial în 
programarea financiară;

45. ia act de solicitările repetate ale Consiliului European de a consolida capacitatea 
operațională și rolul FRONTEX; solicită Comisiei să prezinte totalitatea implicațiilor 
bugetare ale revizuirii mandatului FRONTEX pentru bugetul 2012 și să ofere o imagine 
mai clară a participării financiare a statelor membre la funcționarea acestei agenții;

46. reamintește că o treime din creditele destinate SIS II în 2011 se află încă în rezervă; prin 
urmare, așteaptă să primească asigurări clare și întemeiate din partea Comisiei cu privire 
la posibilitatea alocării efective a creditelor, iar în caz contrar creditele destinate acestui 
obiectiv în 2012 ar trebui alocate unor soluții alternative;

Rubrica 3b
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47. reamintește că rubrica 3b, deși reprezintă rubrica cu cel mai redus nivel de credite alocate 
din CFM, cuprinde aspecte foarte importante pentru cetățenii europeni, cum ar fi tineretul, 
programele educaționale și culturale, sănătatea publică, protecția consumatorilor, 
instrumentul de protecție civilă și politica în domeniul comunicării; 

48. regretă profund faptul că se recurge, pentru al treilea an consecutiv, la reducerea nivelului 
total al creditelor alocate la această rubrică, CA fiind reduse cu 0,1% (până la suma de 
683,5 milioane EUR), iar CP fiind reduse cu 0,3 % (până la suma de 645,7 milioane EUR) 
comparativ cu bugetul 2011 (cu excepția Fondului de solidaritate al UE), marja rămasă 
fiind de 15,5 milioane EUR;

49. consideră că programele și acțiunile din cadrul acestei rubrici joacă un rol important în 
realizarea obiectivelor prioritare și a inițiativelor emblematice ale strategiei Europa 2020; 
reiterează faptul că educația, formarea profesională și cultura au o valoare economică, 
întrucât contribuie la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă și sprijină 
dezvoltarea cetățeniei active;

50. subliniază faptul că marja foarte redusă disponibilă va permite un spațiu de manevră 
limitat atunci când se propun noi acțiuni sau se adoptă decizii privind consolidarea 
finanțării priorităților care au o relevanță directă pentru cetățeni;

51. salută ambiția Comisiei de a propune o majorare cu 8 milioane EUR, comparativ cu 
programarea financiară inițială, a creditelor prevăzute în 2012 pentru programul Tineretul 
în acțiune (până la suma de 134,6 milioane EUR în 2012); subliniază că acest program 
constituie unul dintre principalele instrumente ale inițiativei emblematice „Tineretul în 
acțiune” și furnizează sprijin pentru experiențele de învățare non-formală și pentru 
promovarea cetățeniei active în rândul tinerilor;

52. regretă că nu au fost planificate eforturi similare pentru programe precum MEDIA și 
Cultura 2007, deși acestea contribuie în mod semnificativ la bogăția și diversitatea culturii 
europene și sprijină acțiunile care nu ar beneficia de finanțarea exclusivă a statelor 
membre;

53. constată cu surprindere că în proiectul său de buget 2012 Comisia nu a propus niciun 
program specific în domeniul sportului, deși sportul reprezintă în prezent o competență de 
sine stătătoare a Uniunii conform dispozițiilor Tratatului de la Lisabona; consideră această 
atitudine cu atât mai surprinzătoare cu cât în bugetele 2009, 2010 și 2011 s-au pus la 
dispoziție credite, deși nivelul acestora era limitat;

54. regretă diminuarea finanțării instrumentului financiar de protecție civilă comparativ cu 
programarea financiară (cu 1,8 milioane EUR mai puțin) și solicită Comisiei să ofere 
explicații suplimentare privind această reducere, având în vedere că protecția civilă 
reprezintă în prezent o nouă competență a UE;

Rubrica 4

55. ia act de majorarea cu 2,9% și, respectiv, cu 0,8% a creditelor de angajament și a 
creditelor de plată solicitate în PB 2012 comparativ cu bugetul 2011 – până la suma de 9 
009,3 milioane EUR și, respectiv, de 7 293,7 milioane EUR (ținându-se seama de Rezerva 



PR\865383RO.doc 13/16 PE464.693v01-00

RO

pentru ajutoare de urgență); subliniază că aceste majorări se situează sub nivelul general al 
majorării propuse de Comisie pentru buget în ansamblul său;

56. este ferm convins că trebuie depus un efort deosebit și concret pentru a folosi în mod 
optim și coordonat toate instrumentele europene disponibile (nu numai pachetele 
financiare disponibile în cadrul bugetului UE, ci și instrumentele gestionate de BEI, 
BERD etc.) și acțiunile statelor membre; subliniază că trebuie îmbunătățită în continuare 
flexibilitatea în programarea și punerea în aplicare a instrumentelor UE pentru a face 
posibilă o abordare corespunzătoare și eficace a crizelor politice și umanitare din țările 
terțe fără a pune totuși în pericol angajamentele și prioritățile politice pe termen lung;

57. consideră că UE are datoria de construi o abordare adecvată și cuprinzătoare a evoluțiilor 
politice recente din țările mediteraneene învecinate și de a oferi sprijin și asistență 
mișcărilor care vizează apărarea valorilor democratice și instituirea statului de drept; 
reiterează faptul că suplimentarea asistenței financiare acordate acestor țări nu trebuie să 
se efectueze în detrimentul priorităților și instrumentelor care vizează țările vecine din 
Europa de Est;

58. este foarte preocupat, din acest punct de vedere, de faptul că marja propusă la rubrica 4 –
în valoare de 246,7 milioane EUR –, deși depășește cu mult marja prevăzută cu ocazia 
actualizării programării financiare în ianuarie 2011 (132,2 milioane EUR), poate fi 
insuficientă pentru a aborda necesitățile tot mai importante ale rubricii 4, întrucât pare să 
se bazeze pe reduceri ale finanțării destinate unor programe majore ale UE; este hotărât să 
efectueze o verificare și o analiză suplimentară a impactului acestor reduceri;

59. reamintește că Parlamentul și Consiliul nu au ajuns încă la un acord în ceea ce privește 
temeiul juridic al măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor și al cooperării cu țările 
industrializate și cu alte țări cu venituri ridicate (ICI+) și că acest acord va avea un impact 
asupra creditelor disponibile în bugetul 2012;

60. solicită, prin urmare, Comisiei să nu se limiteze, în viitoarea sa scrisoare rectificativă, la 
consecințele bugetare ale revizuirii politicii europene de vecinătate pe care a inițiat-o, ci să 
abordeze, dacă este necesar folosind toate mijloacele puse la dispoziție prin intermediul 
AII, toate celelalte aspecte și necesități aflate în atenția sa, inclusiv asistența financiară 
destinată Palestinei și UNRWA, care a scăzut cu 100 de milioane EUR față de bugetul 
2011, obiectivul fiind acela de a maximiza impactul asistenței UE la nivel mondial;

61. regretă că s-a optat pentru limitarea majorării programate a finanțării destinate 
Instrumentului de asistență pentru preaderare de la 139 de milioane EUR la doar 79 de 
milioane EUR comparativ cu bugetul 2011;

62. ia act de propunerea privind majorarea finanțării destinate programului tematic pentru 
mediu și resurse naturale (ENRTP) din cadrul Instrumentului de cooperare pentru 
dezvoltare (ICD) cu 51,8 milioane EUR comparativ cu programarea financiară, în vederea 
inițierii rapide a acțiunilor în domeniul schimbărilor climatice; se opune ferm celorlalte 
reduceri aplicate programelor geografice din cadrul ICD, care totalizează 78 de milioane 
EUR, întrucât aceste reduceri contravin efortului UE de a contribui la îndeplinirea 
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Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului și de a respecta angajamentul UE de a acorda, în 
cazul cel mai favorabil, până în 2015, 0,7% din VNB cooperării pentru dezvoltare;

63. reamintește că va respinge ferm orice reduceri sistematice, cvasi-automate și uneori 
arbitrare efectuate de cealaltă componentă a autorității bugetare în ceea ce privește 
cheltuielile administrative de la rubrica 4, cu unicul scop de a reduce nivelul creditelor, 
întrucât acest lucru ar priva UE de mijloacele sale de punere în aplicare corespunzătoare și 
eficientă a programelor sale;

Rubrica 5

64. constată că, pentru toate instituțiile, cheltuielile administrative totale sunt estimate la 8 
281 de milioane EUR, reprezentând o majorare de 1,3% comparativ cu 2011, marja 
rămasă fiind de 472,5 milioane EUR;

65. ia act de scrisoarea comisarului european pentru programare financiară și buget din 3 
februarie 2011, în care se exprimă angajamentul de a aplica o majorare sub 1% a 
cheltuielilor disponibile la rubrica 5 și de a nu crește efectivul de personal comparativ cu 
2011 și în care se solicită tuturor instituțiilor să aplice aceeași abordare în ceea ce privește 
evoluția bugetelor lor;

66. constată că aceste indicații au fost respectate de Consiliu, Curtea de Conturi, Ombudsman 
și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor; subliniază că va analiza în detaliu 
estimările celorlalte instituții, raportându-le, inter alia, la necesitățile și activitățile 
suplimentare legate de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

67. recunoaște efortul considerabil al Comisiei de a menține la un nivel constant, în termeni 
nominali, propriile sale cheltuieli administrative; constată că acest lucru a fost posibil prin 
compensarea majorărilor legate de obligațiile contractuale și statutare cu reduceri drastice 
ale cheltuielilor administrative de altă natură; cu toate acestea, este preocupat de posibilele 
consecințe ale reducerii cheltuielilor menționate anterior, spre exemplu cele legate de 
formarea profesională (-11%) și de publicații (-17% și -2,1% în cazul Oficiului pentru 
Publicații);

68. subliniază că orice reducere suplimentară a creditelor administrative din cadrul secțiunii 
III înscrise în bugetul 2012, inclusiv în ceea ce privește liniile de cheltuieli pentru sprijin 
administrativ (fostele linii BA) ar putea avea un efect advers asupra punerii în aplicare a 
programelor, în special având în vedere noile atribuții ale UE după intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona; insistă asupra faptului că economiile rezultate în urma reducerii 
cheltuielilor pentru sprijinul administrativ sunt incluse în pachetele financiare ale 
programelor corespunzătoare care servesc accelerării îndeplinirii obiectivelor pe teren; 
subliniază în plus că, în condițiile în care competențele UE continuă să crească, această 
tendință nu este sustenabilă pe termen lung și va avea consecințe negative asupra punerii 
în aplicare rapide, regulate și eficiente a acțiunilor și programelor UE;

69. recunoaște eforturile Comisiei de a nu solicita posturi suplimentare, dar este sceptic în 
privința angajamentului acesteia de a-și acoperi toate necesitățile, inclusiv pe cele legate 
de noile priorități și de intrarea în vigoare a TFUE, doar prin intermediul redistribuirii 
interne a resurselor umane existente; remarcă, în special, că nu este clar de unde pot fi 
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redistribuite cele 230 de posturi suplimentare din cadrul DG ECFIN pentru monitorizarea 
situației economice și financiare a statelor membre și care va fi impactul suprimării a 70 
de posturi în domeniul sprijinului administrativ și al gestiunii programelor, în urma mai 
multor redistribuiri realizate în cadrul unor direcții generale specifice;

70. ia act de creșterea cu 4% a cheltuielilor legate de pensii (în comparație cu majorarea de 
+5,2% înregistrată între 2010 și 2011), având în vedere valul de pensionări în rândul 
funcționarilor născuți în anii 1950; invită Comisia să furnizeze o analiză mai detaliată a 
consecințelor bugetare pe termen lung ale acestei tendințe, ținând seama în același timp de 
posibilele consecințe, directe sau indirecte, pe care le poate avea orice modificare a 
sistemului de pensii al UE asupra atractivității, calității și independenței funcției publice 
europene; subliniază că orice modificare de acest tip ar trebui să fie precedată de un dialog 
social adecvat;

71. consideră că școlile europene ar trebui să beneficieze de o finanțare adecvată pentru a 
putea aborda situația și necesitățile specifice ale copiilor agenților angajați ai instituțiilor 
UE; își propune să analizeze atent majorarea totală propusă de 1,7% comparativ cu 2011, 
care este inferioară celei prevăzute în programarea financiară, precum și liniile bugetare 
destinate fiecărei școli europene și să facă, pe parcursul lecturii sale, orice modificări pe 
care le consideră adecvate în acest sens;

Proiecte pilot – acțiuni pregătitoare

72. subliniază că proiectele-pilot (PP) și acțiunile pregătitoare (AP) reprezintă instrumente 
esențiale pentru formularea priorităților politice și pentru pregătirea terenului în vederea 
lansării unor noi inițiative care ar putea deveni activități și programe ale UE prin care să 
se îmbunătățească viața cetățenilor UE; prin urmare, intenționează să sprijine prin toate 
mijloacele posibile propunerile sale privind proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare 
înscrise în bugetul 2012, subliniind în același timp nevoia de a analiza cu atenție evaluarea 
preliminară a Comisiei, care se preconizează că va fi prezentată în iunie 2012, în vederea 
definirii unui pachet final și definitiv referitor la acest aspect;

73. intenționează, în acest scop, să prezinte Comisiei, conform dispozițiilor din anexa II partea 
D la AII, o primă listă provizorie de proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare potențiale care 
vor fi înscrise în bugetul 2012; solicită Comisiei să efectueze o analiză justificată în mod 
corespunzător a propunerilor indicative ale Parlamentului; subliniază că această primă 
listă provizorie nu împiedică depunerea și adoptarea formală a unor amendamente privind 
proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare în cadrul analizării bugetului în Parlament;

74. ia act de un nou proiect pilot și de cinci acțiuni pregătitoare – două dintre acestea fiind noi 
– propuse de către Comisie la rubrici diferite; își afirmă intenția fermă de a analiza 
conținutul și obiectivele noilor inițiative propuse pe parcursul negocierilor viitoare;

Agenții

75. ia act de nivelul total al creditelor alocate agențiilor descentralizate ale UE în PB 2012 –
care este de 720,8 milioane EUR – reprezentând o majorare a contribuțiilor totale ale UE 
cu 34,6 milioane EUR sau +4,9% comparativ cu bugetul 2011; este conștient de faptul că 
această majorare are drept cauză principală asigurarea finanțării adecvate pentru o agenție 
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nou-înființată1 și pentru șapte agenții în curs de înființare2; subliniază importanța unei 
finanțări suplimentare pentru cele zece agenții3 ale căror sarcini au fost sporite, astfel încât 
performanța acestora să nu fie afectată; constată că majorarea contribuției UE la bugetul 
agențiilor cu „viteză de croazieră” se situează la nivelul corecției efectelor inflației sau 
chiar sub acest nivel (2%), fără a presupune suplimentarea efectivului de personal;

76. subliniază că fondurile alocate bugetului agențiilor nu reprezintă doar cheltuieli 
administrative, ci contribuie, de fapt, la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 și 
a obiectivelor UE în general, conform deciziilor autorității legislative; prin urmare, aprobă 
într-o perioadă de austeritate abordarea restrictivă a Comisiei cu privire la stabilirea 
subvențiilor de la bugetul UE destinate agențiilor descentralizate, dar dezaprobă utilizarea 
veniturilor alocate pentru a reduce contribuția bugetului UE la finanțarea agențiilor care 
depind de onorarii, aceasta constituind o strategie a Comisiei pentru majorarea marjelor în 
mod artificial;

77. ia act de faptul că, dintre cele 213 posturi noi pentru agenții, potrivit schemelor de 
personal (dintr-un total de 4 854), 80 vor fi alocate agențiilor noi sau în curs de înființare; 
solicită să fie instituită o abordare specifică pentru recrutarea personalului științific 
specializat cu experiență profesională, în special în cazurile în care posturile respective 
sunt finanțate exclusiv prin taxe, fiind astfel neutre în raport cu bugetul UE;

78. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 
Consiliului.

                                               
1 Agenția pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice de mari dimensiuni, din domeniul libertății, 
securității și justiției
2 Oficiul Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice (OAREC –
Oficiu), Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale 
(AEAPO), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), Agenția pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER), Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) 
și Institutul European pentru Egalitatea de Gen.
3 Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)— Activități în domeniul produselor biocide, Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) – activități legate de procedura de consimțământ prealabil în 
cunoștință de cauză (procedura PIC), Agenția GNSS European (GSA), Agenția Europeană de Siguranță a 
Aviației (AESA), Agenția Europeană de Siguranță Maritimă (EMSA), Agenția Europeană pentru Securitatea 
Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA), Agenția 
Europeană de Mediu (AEM), Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Colegiul European de Poliție 
(CEPOL) și Eurojust.


