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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2013 - secţiunea III -
Comisia
(2012/2000(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 313 şi 314 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

– având în vedere Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, 
Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară1 (AII),

– având în vedere programarea financiară actualizată a Comisiei pentru perioada 2007-2013, 
înaintată în conformitate cu punctul 46 din AII din 17 mai 2006 menţionat anterior,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exerciţiul financiar 20122,

– având în vedere concluziile Consiliului din 21 februarie 2012 privind orientările bugetare 
pentru exerciţiul 2013,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0000/2012),

Rolul bugetului Uniunii în gestionarea crizei economice şi financiare

1. recunoaşte eforturile de consolidare bugetară întreprinse de statele membre în vederea 
gestionării crizei; subliniază faptul că UE nu va putea face faţă cu succes crizei dacă nu 
dispune de instrumente comune şi de resursele necesare pentru a asigura funcţionarea 
acestora;

2. se declară în continuare preocupat de criza mondială fără precedent care a afectat în mod 
considerabil creşterea economică şi stabilitatea financiară şi a provocat o înrăutăţire 
semnificativă a deficitelor bugetare şi a datoriilor publice în statele membre; împărtăşeşte 
preocuparea Consiliului legată de constrângerile economice şi bugetare de la nivel 
naţional şi este ferm convins că 2013 va fi un an-cheie pentru redresarea economică;

3. reaminteşte că bugetul Uniunii Europene este unul dintre cele mai importante instrumente 
de solidaritate între statele membre şi între generaţii şi că acesta aduce o valoare adăugată 
evidentă, dat fiind impactul său extraordinar asupra economiei reale şi a vieţii de zi cu zi a 
cetăţenilor europeni; reaminteşte că, în ipoteza finanţării politicilor Uniunii exclusiv de 
către statele membre, costul acestora ar exploda şi că, văzut din această perspectivă, 
bugetul UE  în sine permite obţinerea în comun de economii evidente, în beneficiul 
tuturor;

4. subliniază că, în special în momentele de criză, eforturile colective de la nivelul UE 
trebuie intensificate pentru a se garanta faptul că acţiunile întreprinse produc rezultate; 
subliniază că bugetul anual, ca şi toate celelalte instrumente europene, trebuie să fie aliniat 

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 000, 00.00.2012, p. 0.
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la Strategia UE 2020 pentru creştere şi locuri de muncă, acest lucru fiind esenţial pentru 
credibilitatea strategiei şi pentru menţinerea încrederii în politicile UE, în special în rândul 
cetăţenilor; având în vedere rolul bugetului de catalizator al investiţiilor, subliniază că o 
reducere a bugetului UE ar avea un impact negativ asupra creşterii economice şi a creării 
de locuri de muncă în Uniune;

5. consideră că promovarea creşterii economice şi a creării de locuri de muncă impune 
acţiuni specifice şi eforturi bugetare mai mari pentru a stimula competitivitatea, inovarea 
şi IMM-urile, care deţin cea mai mare parte a potenţialului economic al UE şi care, 
potrivit celor mai recente studii, au creat 85% din noile locuri de muncă nete în UE între 
2002 şi 2010, fiind coloana vertebrală a creşterii economice europene;

6. subliniază faptul că acest sprijin va fi esenţial pentru a evita reducerea investiţiilor 
realizate de IMM-uri, în special în domeniul cercetării şi al dezvoltării, dar şi pentru a 
promova ocuparea forţei de muncă şi a asigura menţinerea competenţelor, contribuind 
astfel la valorificarea potenţialului de inovare al IMM-urilor, care este esenţial pentru 
prosperitatea UE şi pentru construirea unei societăţi bazate pe cunoaştere;

7. subliniază că rezultatele Strategiei UE 2020 depind în mare măsură de tinerii de astăzi, 
care sunt mai instruiţi, mai avansaţi din punct de vedere tehnic și mai mobili ca oricând; 
prin urmare, consideră că tineretul este și va fi în continuare cel mai important factor 
pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă în UE; în aceste condiţii, 
subliniază că trebuie depuse toate eforturile posibile la nivel naţional şi european pentru a 
se garanta că locurile de muncă şi creşterea economică sunt o realitate, în special pentru 
tineri, care reprezintă viitorul comun al UE;

Un buget pentru 2013 bine coordonat şi responsabil

8. subliniază faptul că toate măsurile luate până acum pentru a combate criza ar trebui să 
contribuie la revenirea în direcţia creşterii economice; în acest sens, consideră că măsurile 
de austeritate specifice care au fost deja adoptate trebuie să fie însoţite de investiţii cu ţinte 
bine definite; arată că bugetul UE are un rol decisiv de jucat în acest context, fiind capabil 
să garanteze acţiuni prompte şi bine coordonate în toate domeniile în vederea atenuării 
efectelor crizei asupra economiei reale şi să acţioneze drept catalizator al investițiilor, al 
creșterii economice și al ocupării forței de muncă în Europa;

9. subliniază că punerea în practică bine coordonată, coerentă şi la timp a angajamentelor şi 
priorităţilor politice comune de la nivel naţional şi de la nivelul UE presupune ca 
instituţiile naţionale şi cele europene să colaboreze pentru a orienta cheltuielile publice 
asupra domeniilor care stimulează creşterea, a evalua în prealabil efectele acţiunilor 
planificate, a dezvolta sinergiile dintre ele şi a se asigura că acţiunile lor au un impact 
pozitiv, eliminând obstacolele şi fructificând potenţialul care nu este utilizat pe deplin; îşi 
subliniază angajamentul de a organiza în continuare dezbateri interparlamentare asupra 
orientărilor bugetare comune ale statelor membre şi ale Uniunii pentru a se asigura că 
există o coordonare între bugetele naţionale şi bugetul UE în cadrul general al activităţilor 
Parlamentului care fac parte din semestrul european;

10. solicită să fie adoptat un buget responsabil şi orientat către rezultate, bazat pe buna calitate 
a cheltuielilor şi pe utilizarea optimă şi în timp util a resurselor financiare de care dispune 
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UE;  în acest sens, salută declaraţia membrilor Consiliului European din 30 ianuarie 2012, 
în care se subliniază necesitatea de a investi în creştere şi în locuri de muncă, în special în 
beneficiul IMM-urilor şi al tinerilor; îşi subliniază intenţia de a se angaja, împreună cu 
comisiile parlamentare specializate, nu numai în identificarea domeniilor concrete în care 
se impune intensificarea acţiunilor, ci şi în identificarea posibilelor priorităţi negative;

11. subliniază faptul că bugetul UE reprezintă un instrument destinat exclusiv politicilor şi 
acţiunilor care prezintă o valoare europeană adăugată; atrage atenţia asupra faptului că 
bugetul UE, care nu se poate afla în deficit, are un efect de levier asupra creşterii şi a 
ocupării forţei de muncă mult mai important în comparaţie cu cheltuielile naţionale, la fel 
ca şi capacitatea sa de a mobiliza investiţiile, de a asigura stabilitatea în Europa şi de a 
ajuta Uniunea să iasă din actuala criză economică şi financiară; de asemenea, subliniază 
că noile instrumente financiare amplifică şi ele efectul de levier al contribuţiei aduse de 
cheltuielile Uniunii la creşterea economică;

12. va acorda o atenţie deosebită în contextul procedurii bugetare 2013 punerii în aplicare a 
priorităţilor bugetare ale Parlamentului European din exerciţiile precedente şi va urmări 
îndeaproape modul de finanţare şi de punere în practică a Strategiei UE 2020, aprobată 
fără rezerve de statele membre, în special în ceea ce priveşte promovarea competitivităţii 
şi a ocupării forţei de muncă, precum şi celelalte priorităţi sectoriale;

Un buget 2013 orientat către punerea în practică a programelor şi a priorităţilor 
Uniunii

13. reaminteşte că cadrul financiar multianual (CFM) 2007-2013 a fost conceput pentru a 
spori prosperitatea şi a îmbunătăţi condiţiile de viaţă ale cetăţenilor europeni, precum şi 
pentru a fructifica întregul potenţial al extinderii; începând din 2008 însă, UE a cunoscut o 
criză fără precedent, care a afectat fiecare buget anual; subliniază în acest context că CFM 
2007-2013 nu a fost revizuit pentru a se ţine seama de nevoile suplimentare de finanţare 
apărute în urma crizei economice şi financiare şi că, din această cauză, toate bugetele 
anuale au fost caracterizate de restricţii şi de austeritate; subliniază că, prin urmare, plăţile 
corespunzătoare ar trebui cel puţin efectuate conform unui ciclu bugetar normal; 
reaminteşte că în cazul programelor multianuale, plăţile sunt disociate de creditele de 
angajament numai din cauza perioadei care precedă vărsarea efectivă a fondurilor; 

14. subliniază că, întrucât 2013 este ultimul an din actuala perioadă de programare, va fi 
necesară recuperarea decalajului în ceea ce priveşte plăţile, aşa cum s-a întâmplat 
întotdeauna la sfârşitul perspectivelor financiare, dat fiind începutul procesului de 
finalizare al programelor pentru 2007-2013; acelaşi proces va fi necesar în ceea ce 
priveşte angajamentele pentru a putea respecta sumele prevăzute în programarea 
financiară; reiterează faptul că orice reducere artificială a nivelului plăţilor va întârzia 
îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi realizarea angajamentelor asumate în trecut de UE 
şi ar putea duce la plata de dobânzi de penalizare şi la pierderea încrederii în politicile 
europene; prin urmare, subliniază faptul că datoriile contractuale ar trebui achitate cât mai 
curând posibil, în conformitate cu disciplina bugetară;

15. constată că nivelul plăţilor, care, decurgând din angajamente anterioare, ar trebui să fie 
stabilit pe baza unor criterii tehnice cum ar fi nivelurile de execuţie, estimările privind
absorbţia sau nivelul angajamentelor restante (RAL), a devenit în ultimele proceduri 



PE480.746v01-00 6/7 PR\890614RO.doc

RO

bugetare principalul subiect de discuţii politice în Consiliu; atrage atenţia asupra nivelului 
în creştere al RAL la sfârşitul exerciţiului 2011, care se ridica la 207 miliarde EUR, ceea 
ce corespunde unei creşteri de aproape 7% faţă de nivelul atins la sfârşitul lui 2010; insistă 
asupra faptului că Consiliul nu ar trebui să decidă nivelul plăţilor fără să ţină seama de 
nevoile reale;

16. subliniază faptul că o abordare bazată pe principiul „contributor net/beneficiar net” nu ţine 
seama în mod corespunzător de efectele colaterale foarte pozitive pe care bugetul UE le 
are asupra diferitelor state membre,  în beneficiul obiectivelor strategice comune ale 
Uniunii; este preocupat de creşterile foarte modeste ale plăţilor în ultimele două bugete, în 
special de faptul că în bugetul 2012 această creştere a fost mai mică decât nivelul inflaţiei, 
într-un moment crucial când toate programele de investiţii ar trebui să îşi desfăşoare 
întregul potenţial şi să funcţioneze la capacitate maximă;

17. subliniază că, în interesul bunei gestiuni financiare,  subfinanţarea ar trebui evitată, iar 
creditele ar trebui aliniate la estimări realiste privind capacitatea de absorbţie; atrage 
atenţia asupra faptului că reducerea artificială a nivelului creditelor în raport cu estimările 
realiste ale Comisiei ar putea avea ca efect nedorit limitarea potenţialului pe care îl poate 
oferi nivelul final de execuţie bugetară;

18. regretă că, în timp ce Consiliul a refuzat în decembrie 2011 să finanţeze nevoile 
suplimentare identificate, anumite plăţi, în valoare totală de peste 10 miliarde EUR, nu au 
putut fi onorate la sfârşitul lui 2011, lucru care are acum consecinţe asupra plăţilor 
disponibile în 2012; observă cu preocupare că această situaţie a fost generată de îndoielile 
exprimate de Consiliu cu privire la datele de execuţie şi la evaluările nevoilor prezentate 
de Comisie, în condiţiile în care Consiliul nu a oferit alte date sau surse de informaţie;

19. este deci extrem de preocupat de situaţia plăţilor în 2012 şi solicită să fie găsită o soluţie 
cât mai rapid în cursul acestui an, pentru a evita reapariţia problemei în 2013; în plus, 
consideră că o astfel de utilizare a creditelor aferente exerciţiului următor pentru a finanţa 
nevoi actuale este o practică greşită de gestiune financiară şi încalcă principiul anualităţii  
bugetului;

20. îşi reiterează apelul adresat Consiliului de a nu reduce în mod artificial nivelul plăţilor în 
cursul procedurii bugetare şi subliniază faptul că această practică pare să conducă la un 
nivel nesustenabil al plăţilor; în cazul în care sunt făcute totuşi astfel de propuneri, solicită 
Consiliului să identifice  cu claritate priorităţile sau proiectele politice ale UE care, în 
opinia sa, ar putea fi amânate sau abandonate şi să justifice în mod public respectivele 
propuneri;

21. în acest context, solicită Consiliului să ţină seama de principiile unei întocmiri realiste şi 
responsabile a bugetului atunci când îşi formulează poziţia şi se angajează să continue să 
monitorizeze în permanenţă execuţia creditelor aferente exerciţiului 2012, în special a 
creditelor de plată; invită Consiliul să facă acelaşi lucru, astfel încât autoritatea bugetară 
să poată lucra pe baza unor date comune şi actualizate privind execuţia şi să poată formula 
estimări fiabile ale cheltuielilor; în acest sens, invită Consiliul şi Comisia să participe la o 
reuniune interinstituţională în primul semestru al anului 2012, la nivelul politic adecvat, 
pentru a clarifica şi elimina posibilele neînţelegeri apărute în legătură cu cifrele privind 
execuţia şi cu estimările privind nevoile de plată şi pentru a evalua împreună situaţia 
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plăţilor pentru exerciţiile bugetare 2012 şi 2013;

22. salută acordul obţinut în decembrie 2011 cu privire la finanţarea costurilor suplimentare 
ale proiectului ITER; îndeamnă Comisia să respecte în întregime concluziile comune ale 
acordului şi să prezinte propuneri concrete cu privire la suma de 360 de milioane EUR în 
proiectul de buget 2013, prevalându-se de dispoziţiile prevăzute în Regulamentul financiar 
şi în Acordul interinstituţional (AII) din 17 mai 2006 şi excluzând orice nouă revizuire a 
CFM în ceea ce priveşte ITER; îşi reiterează convingerea fermă că asigurarea sumei de 
360 de milioane EUR în bugetul 2013 nu trebuie să compromită implementarea cu succes 
a celorlalte politici ale UE în cursul acestui ultim exerciţiu financiar din perioada de 
programare;

23. speră că, în perspectiva viitoarei aderări a Croaţiei, revizuirea CFM va fi adoptată rapid, în 
conformitate cu punctul 29 din AII („Ajustarea cadrului financiar în funcție de extindere”) 
şi invită Comisia să prezinte o propunere privind creditele suplimentare necesare de îndată 
ce actul de aderare va fi fost ratificat de toate statele membre; reiterează faptul că 
extinderea la Croaţia ar trebui însoţită de finanţarea suplimentară adecvată;

Cheltuieli administrative

24. ia act de scrisoarea din 23 ianuarie 2012 a comisarului pentru programare financiară şi 
buget, în care se afirmă intenţia Comisiei de a reduce cu 1% numărul de posturi din 
schema sa de personal până în 2013; reaminteşte intenţia Comisiei de a reduce cu 5% până 
în 2018 efectivul de personal din instituţiile şi organele UE, în comparaţie cu 2013, şi 
subliniază că acesta este un obiectiv general; consideră că orice reducere pe termen scurt 
sau lung a efectivului de personal trebuie să ia în considerare în mod corespunzător, 
printre alte aspecte, obligaţiile juridice ale Uniunii şi noile competenţe conferite 
instituţiilor prin tratate;

25. reaminteşte importanţa unei cooperări interinstituţionale strânse şi constructive, pe tot 
parcursul procedurii, şi îşi reafirmă intenţia de a contribui pe deplin la această cooperare, 
în conformitate cu dispoziţiile TFUE; speră că prezentele orientări vor fi luate în 
considerare în mod corespunzător în cadrul procedurii bugetare şi în pregătirea proiectului 
de buget;

* * *

26. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei 
şi Curţii de Conturi.


