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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2011 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea III – Comisia
(00000/2011 – C7-0000/2011 – 2011/2128(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, 
precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special 
articolul 106a,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 
Europene1, în special articolele 37 și 38,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, 
adoptat definitiv la 15 decembrie 20102,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară3,

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 4/2011 al Uniunii Europene pentru 
exercițiul financiar 2011, prezentat de Comisie la 17 iunie 2011 (COM(2011)0375),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 4/2011, adoptată de 
Consiliu la xxx 2011 (00000/2011 – C7-0000/2011),

– având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

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

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 4/2011 pentru bugetul general 2011 are un 
obiectiv dublu, și anume o majorare a resurselor disponibile la rubrica 3a și o revizuire a 
previziunilor privind resursele proprii tradiționale;

B. întrucât majorarea cu aproape 41,1 milioane EUR a creditelor de angajament destinate 
gestionării fluxurilor de migrație și de refugiați (prin intermediul agenției Frontex, al 
Fondului pentru frontierele externe, al Fondului european de returnare și al Fondului 
european pentru refugiați) reprezintă o componentă a răspunsului multiform al UE la 
evoluțiile înregistrate pe plan politic în țările sud-mediteraneene;

C. întrucât are loc o majorare netă a creditelor de angajament, în conformitate cu principiul 
„noi credite pentru noi atribuții”;

                                               
1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0475.
3 OJ C 139, 14.6.2006, p. 1.
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D. întrucât majorarea concomitentă propusă a creditelor de plată cu suma de 43,9 milioane 
EUR devine posibilă prin intermediul unor redistribuiri ale creditelor subutilizate 
disponibile în cadrul liniei bugetare aferente Planului european de redresare economică –
Rețele energetice;

E. întrucât plățile bazate pe creditele subutilizate de la postul bugetar sus-menționat vor fi 
epuizate prin adoptarea bugetului rectificativ nr. 2/2011, a proiectului de buget rectificativ 
nr. 4/2011, precum și prin efectuarea mai multor transferuri;

F. întrucât orice potențiale cereri de plată viitoare pentru exercițiul financiar 2011 ar trebui 
prezentate ținând seama de declarația comună privind creditele de plată adoptată de cele 
două componente ale autorității bugetare,

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 4/2011;

2. constată, cu deosebită surprindere, pozițiile contradictorii adoptate de Consiliu, care a 
aprobat majorări ale creditelor disponibile pentru o serie de programe la rubrica 3a în PBR 
nr. 4/2011, adoptând o poziție contrară cu privire la aceleași instrumente în exercițiul 
financiar 2012 prin reducerea creditelor;

3. reamintește, în acest sens, faptul că consecvența și coerența angajamentelor UE cu privire 
la instrumentele sale sunt condiții prealabile pentru utilizarea eficientă și optimizată a 
fondurilor, care este extrem de necesară într-un climat bugetar tensionat și restrictiv;

4. aprobă, fără modificări, poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ 
nr. 4/2011 și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a 
bugetului rectificativ nr. 4/2011 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

PBR 4/2011 cuprinde două elemente:

1. O majorare a creditelor de angajament disponibile la rubrica 3a în cadrul 
bugetului 2011 în vederea gestionării fluxurilor de migrație și de refugiați în urma 
evoluțiilor recente din Africa de Nord

Finanțarea este asigurată, în cazul creditelor de angajament, prin redistribuiri și/sau fonduri 
adiționale și, în cazul creditelor de plată, prin redistribuire integrală.

Defalcarea creditelor este următoarea (în milioane de euro):

Redistribuirile în CP se efectuează de la linia bugetară aferentă PERE – Rețele energetice (32 
02 14 01), care a suferit deja o reducere în urma documentului informal al Comisiei privind 
subutilizarea sumei de 352 de milioane EUR:

* Bugetul rectificativ 2/2011: - 252 de milioane EUR din care:

- 182,4 milioane EUR pentru utilizarea 
rezervei negative introduse în BR 1/2011
- 19,5 milioane EUR pentru mobilizarea 
FSUE, astfel cum s-a propus în PBR 
2/2011
- 50 de milioane EUR pentru majorarea 
creditelor de plată aferente FEG

* Proiectul de buget rectificativ 4/2011: - 41,1 milioane EUR

* Transferul DEC 24/2011: - 30,2 milioane EUR 

* Transfer intern: - 26 de milioane EUR (decis de COM la capitolul 32 

Angajamente Plăți
FRONTEX 30 24
Fondul pentru frontierele externe 6.5 4.9
Fondul european de returnare 3.7 2.8
Fondul european pentru refugiați 12 12.2

Total majorări 52.2 43.9

Prevenirea și combaterea criminalității - 10 0
credite din venituri alocate pentru Fondul UE 
pentru refugiați

- 1.1 0

proiecte energetice în cadrul PERE 0 - 43.9
Total reduceri - 11.1 - 43.9

TOTAL modificări în cadrul PBR 4/2011 + 41.1 0
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04)

Prin urmare, creditele de plată subutilizate de la linia bugetară PERE – Rețele energetice vor 
fi consumate integral în cazul în care PBR 4/2011 se adoptă ca atare.

2. O revizuire a previziunilor privind resursele proprii tradiționale, bazele de calcul 
ale TVA și VNB, includerea în buget a corecțiilor în favoarea Regatului Unit pentru anii 
2006, 2007 și 2010

Prezentul exercițiu financiar are drept rezultat o modificare a distribuției între statele membre 
a contribuțiilor la resursele proprii în bugetul UE.


