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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută acordurile încheiate cu privire la fondurile alocate justiției și afacerilor interne 
(JAI); recunoaște faptul că echipele de negociere ale Parlamentului au contribuit în mod 
semnificativ la stabilirea conținutului final al fondurilor alocate JAI, în special în ceea ce 
privește definirea obiectivelor generale și specifice, valorile procentuale minime ale 
cheltuielilor destinate diferitelor obiective, indicatorii pentru măsurarea performanțelor în 
execuția fondurilor, precum și consecvența acțiunilor interne și externe ale UE;

2. regretă profund concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013 privind CFM, 
inclusiv o cifră pentru rubrica 3, cu 16,6% inferioară cifrei propuse de Comisie și, în 
consecință, procentajul ridicat, de 23%, al reducerilor în cazul Fondului pentru securitate 
internă și de 20% în cazul reducerilor aplicate Fondului pentru azil, integrare și migrație; 
remarcă faptul că, datorită comunicării cu întârziere a cifrelor esențiale referitoare la CFM 
și a plafoanelor disponibile pentru fiecare domeniu de politică, a fost mai dificil pentru 
raportorii individuali să elaboreze o abordare strategică aplicabilă în negocierile cu 
Consiliul; îndeamnă Comisia ca, pe viitor, să pună toate cifrele actualizate referitoare la 
CFM în același timp la dispoziția Consiliului și a Parlamentului;

3. apreciază rolul constructiv jucat de statele membre care au asigurat Președinția prin rotație 
a Consiliului și de Comisie pe durata negocierilor referitoare la domeniul justiției; 
constată că acest lucru a dus la o soluționare timpurie și satisfăcătoare a problemelor de 
fond;

4. regretă faptul că, în domeniul afacerilor interne, Consiliul – sprijinit de Comisie – a părut 
mai interesat de utilizarea fondurilor disponibile pentru a completa bugetele naționale ale 
statelor membre decât pentru a promova valoarea adăugată și solidaritatea la nivel 
european; cu toate că recunoaște existența unui context deosebit de dificil din punct de 
vedere economic și financiar, subliniază faptul că fondurile alocate JAI ar trebui să 
servească în primul rând intereselor europene și să susțină activități care au o valoare 
adăugată europeană bine definită, cum ar fi Programul de relocare al Uniunii și alte 
activități orientate către UE; regretă faptul că nu a obținut acte delegate pentru deciziile de 
programare, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, întrucât aceste decizii întrunesc în 
mod evident condițiile prevăzute de tratat pentru utilizarea actelor delegate; regretă 
recomandarea Comisiei și a Consiliului de a se utiliza Fondul pentru azil, integrare și 
migrație și Fondul pentru securitate internă în vederea finanțării acțiunilor din țări terțe, 
fără a indica temeiul juridic al acestei acțiuni și nelăsând Parlamentului posibilitatea de a o 
contesta;

5. în plus, subliniază că, în ceea ce privește fondurile alocate sectorului afacerilor interne, 
procedura legislativă ordinară nu prevede negocierea unei poziții comune de către 
Comisie și Consiliu, fără participarea Parlamentului, și transmiterea acestei poziții către 
Parlament, care este nevoit să o accepte ca pe un fapt împlinit; evidențiază faptul că, în 
cazul în care Comisia nu dorește să promoveze propunerea sa inițială, aceasta ar trebui să 
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prezinte o propunere modificată; recomandă instituirea unor noi modalități practice de 
desfășurare a negocierilor financiare, care să cuprindă, printre altele, organizarea unui 
schimb timpuriu de opinii între cele trei instituții privind rolul, funcția și valoarea 
adăugată a bugetului UE; insistă asupra asumării de către Comisie a rolului său de 
intermediar imparțial în cadrul viitoarelor negocieri interinstituționale;

6. consideră că este imperativ ca Parlamentul să insiste în continuare asupra unei abordări 
orientate spre rezultate în ceea ce privește fondurile UE, care să nu se limiteze în mod 
strict la cantitatea acțiunilor implementate, ci care să implice, de asemenea, evaluarea 
calității acestor acțiuni; recomandă promovarea în mai mare măsură a indicatorilor 
calitativi, în raport cu care ar trebui să se măsoare, în cele din urmă, succesul finanțării 
UE, și includerea acestora în viitoarele fonduri alocate JAI;

7. solicită Comisiei să asigure o execuție rapidă a noilor fonduri, utilizarea completă și 
eficientă a sumelor disponibile, o distribuire geografică echitabilă și asistență pentru 
regiunile cu performanțe mai slabe;

8. consideră că, luând în considerare faptul că reducerile de cheltuieli au fost impuse 
Parlamentului fără nicio justificare adecvată, Parlamentul trebuie să pună accentul pe 
acele domenii pentru care s-au efectuat cele mai importante reduceri de cheltuieli, atunci 
când examinează revizuirea intermediară;

9. este de părere că, în cadrul revizuirii intermediare, Parlamentul ar trebui să își folosească 
toată capacitatea de negociere prin codecizie, nelăsând să i se impună decizii și cifre de 
către Consiliul European;

10. consideră că este esențial ca Parlamentul să supravegheze în mod adecvat execuția 
fondurilor de către Comisie și, dacă este cazul, de către statele membre; recomandă ca, 
înainte de revizuirea planificată pentru 2016, comisiile competente să își reevalueze 
prioritățile, pentru a putea oferi orientări în materie de politici; recomandă instituirea unui 
mecanism de monitorizare corespunzător de către Comisia pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, în calitate de comisie competentă în domeniul justiției și afacerilor interne.
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