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SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele sugestii:

Justiție

1. consideră drept o prioritate absolută elaborarea unei legislații simple, clare și ușor de 
înțeles, pentru a asigura un nivel ridicat de transparență a legislației UE și a garanta o 
aplicare eficace a acesteia; în această privință, evidențiază necesitatea de a sprijini 
dezvoltarea în continuare a spațiului european de justiție prin resurse financiare adecvate, 
obiectivul urmărit fiind ca cetățenii să beneficieze de standarde aplicabile la nivelul 
întregii UE, de un nivel de bază de justiție, de un tratament nediscriminatoriu și de 
posibilitatea deplină de a-și exercita drepturile oriunde în Europa;

2. consideră că este esențial ca UE să aloce resurse financiare semnificative pentru o serie de 
programe financiare destinate să sprijine legislația și politicile europene din domeniul 
justiției, axându-se pe probleme transfrontaliere care pot fi abordate în mod corespunzător 
numai prin acțiuni coordonate la nivelul UE;

3. subliniază faptul că majorarea resurselor propuse pentru programul Justiție 2014-2020 ar 
putea conduce la progrese în ceea ce privește accesul neîngrădit la justiție, formarea 
juridică riguroasă și cooperarea judiciară eficace în materie civilă și penală și solicită o 
majorare cu 5 % a pachetului financiar alocat acestui program;

Administrație

4. este de acord cu necesitatea exprimată de Comisie de a raționaliza cheltuielile 
administrative; subliniază însă că este esențial să se ajungă la un echilibru între realizarea 
de economii suplimentare și garantarea faptului că instituțiile își pot îndeplini sarcinile și 
îndatoririle în conformitate cu obligațiile și competențele ce le sunt conferite prin tratate, 
ținând cont de provocările dificile cauzate de actuala criză economică;

5. observă în acest sens că 80 % din economiile prevăzute de Comisie provin dintr-o 
reducere propusă cu 5 % a personalului; își exprimă dezacordul profund față de aplicarea 
unei reduceri lineare de personal în toate instituțiile, organele și agențiile, dat fiind că 
rolurile și responsabilitățile care le-au fost conferite prin tratate diferă în mare măsură; 
subliniază faptul că fiecare dintre acestea ar trebui să poată decide unde și ce reduceri să 
opereze, astfel încât buna lor funcționare să nu fie afectată;

6. reamintește că administrația publică europeană a făcut în 2004 obiectul unei reforme 
aprofundate care a generat deja economii de 3 miliarde EUR și care va continua să 
genereze economii la bugetul UE de aproximativ 5 miliarde EUR până în 2020; observă 
că cheltuielile administrative ale UE reprezintă numai 5,8 % din cadrul financiar 
multianual (CFM) pentru perioada 2007-2013, care reprezintă, la rândul său, aproximativ 
1 % din VNB-ul UE;

7. recunoaște faptul că autoritățile bugetare trebuie să țină seama de contextul economic și 
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social, care va fi diferit pe perioada următorului CFM, dar subliniază că, acum mai mult 
ca oricând, UE are nevoie de o administrație publică eficientă, cu un personal de înaltă 
calificare și multilingv, recrutat pe o bază geografică cât mai largă dintre cetățenii statelor 
membre și în rândul căruia să fie asigurat un echilibru de gen corespunzător; subliniază 
faptul că membrii personalului trebuie să fie independenți, să respecte cele mai înalte 
standarde profesionale și să fie dispuși să își părăsească țara de origine; în plus, observă că 
personalul trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a-și putea îndeplini 
îndatoririle într-un mod cât mai eficient și mai loial;

8. se va opune cu fermitate oricăror măsuri care încalcă statutul juridic al funcționarilor în 
ceea ce privește drepturile fundamentale, principiile generale de drept al Uniunii și 
principiul justiției sociale și care pun în pericol buna funcționare a administrației UE și 
îndeplinirea misiunii sale de a servi interesul cetățenilor și al Uniunii.
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