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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii (2010/2211(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 312,

– având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul resurselor proprii ale 
Uniunii Europene2,

– având în vedere Decizia Consiliului 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind 
sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene3 și normele sale de punere în 
aplicare,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind revizuirea bugetului UE 
(COM(2010)0700),

– având în vedere decizia sa din 16 iunie 2010 de constituire a unei comisii speciale 
privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă 
după 20134,

– având în vedere contribuțiile aduse de Nationalrat-ul austriac, Camera cehă, 
Folkentinget-ul danez, Riigikogu-ul eston, Oireachtas-ul irlandez, Seimas-ul lituanian, 
Saeima letonă, Tweede Kamer-ul olandez și Riksdagen-ul suedez,

– având în vedere articolul 184 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei speciale privind provocările politice și resursele 
bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013 și avizul Comisiei pentru 
dezvoltare, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al Comisiei pentru transport și turism, al 
Comisiei pentru dezvoltare regională, al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
precum și cel al Comisiei pentru cultură și educație (A7-0000/2011),

A. întrucât Parlamentul a decis constituirea unei comisii speciale având următorul mandat:

(a) definirea priorităților politice ale Parlamentului pentru cadrul financiar multianual 
(CFM) pentru perioada de după 2013, atât sub aspect legislativ, cât și bugetar;

                                               
1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO C 27 E, 31.1.2008, p. 214.
3 JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0225.
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(b) estimarea resurselor financiare de care Uniunea are nevoie pentru a-și atinge 
obiectivele și pentru a-și aplica politicile pentru perioada care începe la 1 ianuarie 
2014;

(c) stabilirea duratei următorului cadru financiar multianual;

(d) propunerea, în conformitate cu prioritățile și obiectivele menționate, a unei structuri 
pentru viitorul CFM, care să indice principalele domenii de activitate ale Uniunii;

(e) prezentarea de orientări pentru o repartizare orientativă a resurselor între și în 
cadrul diferitelor rubrici de cheltuieli ale CFM, în conformitate cu prioritățile și 
structura propuse;

(f) specificarea legăturii dintre o reformă a sistemului de finanțare al bugetului UE și o 
revizuire a cheltuielilor, pentru a oferi Comisiei pentru bugete o bază solidă pentru 
negocierile privind noul cadru financiar multianual;

B. întrucât comisia specială ar trebui să își prezinte raportul final înaintea prezentării de 
către Comisie a propunerilor sale cu privire la următorul CFM;

C. întrucât intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona consolidează politicile Uniunii și 
creează noi domenii de competență care ar trebui să se reflecte în următorul CFM;

D. întrucât provocările cu care se confruntă Uniunea și cetățenii săi, cum ar fi criza 
economică mondială, progresul rapid al economiilor emergente, tranziția spre o 
societate cu emisii scăzute de carbon, îmbătrânirea populației, fapt ce amenință 
sustenabilitatea modelului social european, mutația către economiile emergente 
înregistrată în distribuția globală a producției și a economiilor, precum și amenințările 
reprezentate de terorism și de criminalitatea organizată, necesită un răspuns ferm din 
partea Uniunii și a statelor membre;,

E. întrucât cetățenii UE au devenit mai exigenți în ceea ce privește Uniunea și, de 
asemenea, mai critici față de performanțele acesteia; întrucât publicul își va asuma din 
nou apartenența la Uniune numai atunci când cetățenii vor fi încrezători că valorile și 
interesele lor sunt apărate mai bine de către Uniune; 

F. întrucât Strategia Europa 2020 ar trebui să contribuie la redresarea Europei în urma 
crizei și la consolidarea acesteia, prin crearea de locuri de muncă și o creștere 
economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii; întrucât această strategie se 
bazează pe cinci obiective principale ale Uniunii referitoare la promovarea ocupării 
forței de muncă, îmbunătățirea condițiilor pentru inovare, cercetare și dezvoltare, 
atingerea obiectivelor în materie de schimbări climatice și energie, îmbunătățirea 
nivelului educației și promovarea incluziunii sociale, îndeosebi prin reducerea sărăciei;

G. întrucât bugetul Uniunii poate fi un instrument de reformă puternic; întrucât impactul 
său poate fi amplificat dacă mobilizează surse suplimentare de finanțare privată în 
favoarea investițiilor, acționând astfel ca un catalizator al efectului de multiplicare a 
cheltuielilor Uniunii;
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H. întrucât principiul bunei gestiuni financiare este unul dintre principiile de bază ale 
execuției bugetului Uniunii; întrucât numeroase state membre realizează ajustări fiscale 
dificile ale bugetelor lor naționale; întrucât buna gestiune financiară, bazată pe eficiență, 
eficacitate și economie, a devenit din ce în ce mai importantă în ceea ce privește 
cheltuielile publice, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivelul statelor membre;

I. întrucât prevederile legate de ajustarea periodică a programelor de cheltuieli la nevoile 
și circumstanțele în schimbare au fost insuficiente; întrucât complexitatea normelor și a 
reglementărilor a constituit unul dintre motivele slabei performanțe a sistemelor de 
gestiune și control;

J. întrucât primii patru ani ai actualului CFM 2007-2013 au ilustrat în mod clar limitele 
capacității cadrului financiar de a răspunde noilor evoluții și priorități, fără a le pune în 
pericol pe cele existente; întrucât actualul CFM nu a reușit să răspundă prompt unor noi 
angajamente, cum ar fi Galileo, ITER, mecanismul pentru produsele alimentare sau 
planul european de redresare economică;

K. întrucât actualul sistem al resurselor proprii, bazat pe contribuțiile statelor membre, este 
excesiv de complex, opac, insuficient corelat cu politicile existente ale Uniunii și lipsit 
de echitate, în special cu privire la mecanismele de corecție, pentru care a încetat să 
existe o justificare rațională, 

Partea I: Principalele provocări

1. consideră că provocările care ne așteaptă, fie sub aspect demografic, al schimbărilor 
climatice sau al penuriei energetice, sunt prea complexe pentru ca un stat membru să le 
poată înfrunta de unul singur; este convins că Uniunea își poate demonstra în acest sens 
valoarea, ca o entitate care reprezintă mult mai mult decât suma statelor sale membre; 

2. constată că, din cauza crizei și a constrângerilor severe în ceea ce privește cheltuielile 
publice, a devenit mai dificil pentru statele membre să progreseze mai departe în 
urmărirea obiectivului unei convergențe economice și sociale și să participe pe deplin în 
cadrul pieței interne; consideră că Uniunea are capacitatea de a gândi și a acționa în 
interesul pe termen lung al cetățenilor UE și este mai puțin constrânsă în acțiunile sale 
de realitățile politice de zi cu zi, care subminează planificarea pe termen lung;

Construirea unei societăți bazate pe cunoaștere

3. subliniază că actuala criză a scos în evidență provocările structurale cărora trebuie să le 
facă față majoritatea economiilor statelor membre: o productivitate sub parametri 
optimi, șomaj structural, flexibilitate insuficientă a pieței muncii, competențe vetuste și 
o creștere economică slabă; 

4. reamintește că, dacă actualele tendințe în materie de investiții continuă, Asia poate 
ajunge în fruntea dezvoltării științifice și tehnologice până în 2025, în detrimentul 
Uniunii și al SUA; constată că, în domeniul învățământului de nivel terțiar, Uniunea are 
mult de recuperat, întrucât doar 30 de universități europene se situează în primele 100 
din lume; subliniază că Europa este în urmă și în ceea ce privește cursa dezvoltării de 
noi competențe și atrage atenția asupra faptului că, până în 2020, alte 16 milioane de 
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locuri de muncă vor necesita un nivel înalt de calificare, în timp ce numărul locurilor de 
muncă pentru care se vor cere competențe reduse va scădea cu 12 milioane;

Provocarea demografică

5. insistă asupra faptului că Uniunea trebuie să răspundă provocării demografice; constată 
că scăderea ponderii populației active, combinată cu creșterea ponderii persoanelor 
pensionate, va exercita presiuni suplimentare asupra sistemelor sale de protecție socială 
și asupra competitivității sale economice; 

Provocările legate de climă și resurse

6. avertizează asupra faptului că o creștere a populației lumii de la 6 la 9 miliarde va 
intensifica, la nivel mondial, concurența pentru resursele naturale și va exercita presiuni 
suplimentare asupra mediului; constată că, până în 2050, cererea de alimente ar putea 
crește cu 70 % și că gestionarea ineficientă a materiilor prime expune cetățenii la șocuri 
dăunătoare și costisitoare ale prețurilor, amenințând securitatea economică și favorizând 
schimbările climatice;

7. atrage atenția asupra creșterii consumului energetic la nivel global și asupra faptului că 
dependența de importurile de energie va crește, Uniunea ajungând să importe până în 
2050 aproape două treimi din nevoile sale de energie; avertizează asupra faptului că 
volatilitatea prețurilor și incertitudinile în materie de aprovizionare vor fi, de asemenea, 
agravate de volatilitatea politică din țările bogate în energie;

Securitatea internă și externă și libertățile individuale

8. este de părere că globalizarea a amplificat sentimentul de vulnerabilitate, prin 
eliminarea delimitărilor dintre formele interne și externe de securitate; este convins că 
abordarea provocărilor secolului XXI în materie de securitate, fără a periclita libertățile 
individuale, necesită, așadar, răspunsuri globale și anticipative pe care numai o entitate 
de calibrul Uniunii le poate oferi;

Europa în lume: nevoia de a deveni un actor mai energic

9. este convins că Uniunea, ca putere politică, economică și comercială majoră, trebuie să 
își asume pe deplin acest rol pe scena internațională; reamintește că Tratatul de la 
Lisabona oferă noi instrumente pentru o promovare mai eficace a intereselor europene 
în întreaga lume; subliniază faptul că Uniunea va contribui cu valoare adăugată pe scena 
internațională și va putea influența deciziile politice la nivel mondial numai dacă va 
acționa în mod colectiv; insistă asupra faptului că o reprezentare mai puternică pe plan 
extern va trebui însoțită de o coordonare mai puternică pe plan intern;

Asigurarea bunei guvernanțe

10. este convins că întărirea sentimentului public de apartenență la Uniune trebuie să devină 
forța motrice a acțiunii colective; consideră că asigurarea „bunei guvernanțe” este, de 
departe, cel mai puternic mijloc de care dispune Uniunea pentru a beneficia de 
angajamentul și de implicarea continuă a cetățenilor săi; 
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Partea a II-a: Optimizarea realizării obiectivelor: rolul bugetului UE

Valoarea adăugată europeană și costul non-Europei

11. subliniază că, prin punerea în comun a resurselor și generarea de economii de scară, 
cheltuielile UE pot să creeze o valoare adăugată europeană (VAE), contribuind astfel la 
realizarea în mod mai eficace a obiectivelor convenite în materie de politici și la 
reducerea cheltuielilor naționale;

12. consideră că, pe lângă verificarea respectării subsidiarității prin intermediul 
parlamentelor naționale, ancorată în Tratatul de la Lisabona, ar trebui realizată o 
evaluare a VAE pentru orice propunere legislativă cu relevanță bugetară; insistă însă 
asupra faptului că evaluarea VAE presupune mai mult decât o abordare pe bază de cifre 
și că trebuie realizată o evaluare politică care să determine dacă acțiunea planificată va 
contribui în mod eficient la obiectivele comune ale UE și dacă va genera bunuri publice 
ale UE; 

13. evidențiază faptul că VAE poate fi generată nu numai prin cheltuieli, ci și prin legislația 
europeană și prin coordonarea politicilor naționale; subliniază că, pentru fiecare 
intervenție, trebuie evaluată combinația optimă de politici între legislație, coordonare și 
cheltuieli;

14. ia act de angajamentul Comisiei de a lansa o amplă analiză a „costului non-Europei” 
pentru statele membre și bugetele naționale; invită Comisia să publice acest raport în 
timp util, pentru a permite luarea sa în considerare în cursul procesului de negociere 
pentru viitorul CFM;

15. reafirmă necesitatea îmbunătățirii coordonării între bugetul european și bugetele 
naționale; consideră că noul mecanism de coordonare a politicilor economice și 
bugetare (așa-numitul „semestru european”) va fi crucial în realizarea sinergiilor 
bugetare urmărite între bugetul UE și bugetele naționale;

Un buget eficient

16. consideră că, în timp ce principiul VAE ar trebui aplicat în vederea orientării viitoarelor 
decizii ce determină prioritățile în materie de cheltuieli, utilizarea eficientă și eficace a 
creditelor ar trebui să stea la baza implementării diferitelor politici și activități; 

17. subliniază că, pentru a obține rezultate optime pe teren în ceea ce privește dezvoltarea și 
creșterea economică, ar trebui să se acorde prioritate îmbunătățirii sinergiilor și unei 
abordări integrate între diferitele sectoare, dezvoltării politicilor orientate spre rezultate, 
utilizării principiului condiționalității și, după caz, a factorilor de reușită și a 
indicatorilor de rezultate; 

Utilizarea bugetului pentru stimularea investițiilor

18. consideră că, în contextul constrângerilor severe asupra cheltuielilor publice, atragerea 
de capital suplimentar va fi crucială pentru a obține un volum considerabil de investiții 
necesare îndeplinirii obiectivelor politice ale Strategiei Europa 2020; evidențiază, în 
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special, necesitatea maximizării impactului finanțării UE prin mobilizarea, punerea în 
comun și valorificarea resurselor financiare publice și private pentru infrastructuri și 
proiecte majore de interes european;

19. ia act de dezvoltarea, începând cu anii '90, a parteneriatelor public-privat (PPP) 
instituționalizate în cadrul Uniunii, inter alia în sectorul transporturilor, în domeniul 
realizării de clădiri și infrastructuri publice, precum și în domeniul mediului, ca forme 
de cooperare între autoritățile publice și sectorul privat care vizează îmbunătățirea 
furnizării de servicii de infrastructură și de servicii publice esențiale; în schimb, este 
preocupat de problema datoriilor contingente și a costurilor economice și sociale 
aferente PPP-urilor eșuate;

20. ia act de experiența anterioară, în general pozitivă, a utilizării instrumentelor financiare 
inovatoare, inclusiv a mecanismelor care combină subvenții și împrumuturi sau a 
mecanismelor de partajare a riscurilor, cum ar fi Instrumentul de garantare a 
împrumuturilor pentru proiectele TEN-T (LGTT), Mecanismul de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) și instrumentele politicii de coeziune (JEREMIE, 
JESSICA, JASPERS și JASMINE), în vederea abordării unui obiectiv specific de 
politică; consideră că Uniunea ar trebui să acționeze în vederea extinderii sistemului de 
finanțare inovatoare, pornind de la o evaluare precisă a nevoilor de investiții publice și 
private; solicită, prin urmare, o consolidare substanțială a cadrului normativ, bugetar și 
operațional al acestor mecanisme pentru a garanta eficacitatea acestora în ceea ce 
privește mobilizarea investițiilor și utilizarea corectă a resurselor UE, precum și pentru a 
garanta sisteme adecvate în materie de monitorizare, raportare și răspundere;

21. recunoaște că, din cauza crizei financiare, investitorii privați au devenit mai reticenți în 
a finanța proiecte europene, devenind aparentă nevoia reinstaurării unei încrederi 
suficiente pentru a permite proiectelor majore de investiții să atragă sprijinul de care au
nevoie; subliniază că sprijinul adus de bugetul UE va fi necesar pentru a atrage și 
mobiliza fonduri private spre proiecte de interes comunitar, îndeosebi pentru acele 
proiecte considerate neviabile din punct de vedere comercial;

22. salută, prin urmare, inițiativa „Project Bonds” Europa 2020 (obligațiuni pentru 
finanțarea de proiecte), un mecanism de partajare a riscurilor în parteneriat cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI), care oferă sprijin plafonat de la bugetul UE companiilor 
care emit obligațiuni destinate finanțării proiectelor și lucrărilor de infrastructură de 
mare amploare; invită Comisia să prezinte o propunere completă cu privire la 
obligațiunile emise pentru finanțarea proiectelor UE, pe baza experienței acumulate în 
legătură cu instrumentele comune UE-BEI, și să introducă criterii clare și transparente 
pentru eligibilitatea proiectelor și selecția acestora; 

Garantarea bunei gestiuni financiare

23. consideră că îmbunătățirea execuției și a calității cheltuielilor ar trebui să constituie un 
principiu director pentru obținerea celor mai bune rezultate posibile în execuția 
bugetului UE, precum și pentru conceperea și gestionarea programelor și a activităților 
după 2013;

24. subliniază, de asemenea, faptul că, în cadrul conceperii programelor de cheltuieli, cea 
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mai mare atenție ar trebui acordată clarității obiectivelor, coerenței și complementarității 
instrumentelor și acțiunilor, armonizării și simplificării normelor de eligibilitate și 
punere în aplicare, transparenței și responsabilității depline și convenite; 

25. subliniază, în special, faptul că simplificarea normelor și a procedurilor ar trebui să fie o 
prioritate orizontală esențială și este convins că o revizuire a Regulamentului financiar 
ar trebui să joace un rol crucial în acest sens;

26. subliniază că îmbunătățirea gestiunii financiare a Uniunii trebuie susținută prin 
monitorizarea strictă a progreselor în cadrul Comisiei și al statelor membre; insistă ca 
statele membre să își asume răspunderea în gestionarea fondurilor UE;

27. este ferm convins că, pentru a îmbunătăți calitatea gestiunii și controlului fondurilor UE 
de către statele membre, este necesară o evaluare a punctelor forte și a punctelor slabe 
ale sistemelor de gestiune și control ale statelor membre în fiecare domeniu de politică; 
consideră totodată că, pentru a crește eficiența și eficacitatea fondurilor UE, este 
necesară o mai bună gestionare și o eficientizare, nu înmulțire, a controalelor;

28. subliniază că unul dintre elementele-cheie pentru succesul dezvoltării, implementării și 
monitorizării politicilor Uniunii îl reprezintă capacitatea instituțională; în consecință, 
consideră că întărirea capacității instituționale și administrative la nivel național, 
regional și local poate sta la baza ajustărilor structurale și poate contribui la o absorbție 
fără probleme și cu succes a resurselor UE;

Partea a III-a: Prioritățile politice

29. reamintește că intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona consolidează politicile 
Uniunii și conferă acesteia prerogative noi considerabile, îndeosebi în domenii precum 
acțiunea externă, sportul, spațiul, schimbările climatice, energia, turismul și protecția 
civilă; subliniază că acest lucru necesită resurse financiare suficiente;

Un buget care să susțină obiectivele Strategiei Europa 2020

30. consideră că Strategia Europa 2020 ar trebui să fie referința în materie de politici pentru 
următorul cadru financiar multianual; susține, în același timp, că Europa 2020 nu este o 
strategie exhaustivă care să acopere toate domeniile de politică ale Uniunii; subliniază 
că și alte politici întemeiate pe dispozițiile tratatelor și care urmăresc obiective diferite 
ar trebui să fie reflectate în mod corespunzător în următorul CFM; 

31. subliniază, totuși, că actualul conținut al Strategiei Europa 2020, cum ar fi obiectivele 
principale, inițiativele emblematice, blocajele identificate și indicatorii, are un caracter 
foarte general; subliniază că aceste inițiative pot fi realizate numai prin intermediul unor 
angajamente concrete din partea statelor membre, incluse în programele lor naționale de 
reformă, precum și prin intermediul unor propuneri legislative concrete și coerente; 

32. subliniază, în plus, că Strategia Europa 2020 nu poate fi credibilă decât dacă este 
finanțată în mod adecvat; solicită ca următorul CFM să reflecte aspirațiile Strategiei 
Europa 2020 și cere Comisiei și statelor membre să creeze un cadru de finanțare credibil 
care să asigure, în special, o finanțare adecvată a inițiativelor emblematice; susține, în 
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acest sens, că sarcinile, resursele și responsabilitățile trebuie clar definite și bine 
orchestrate între Uniune și statele membre; invită Comisia să stabilească în mod clar 
dimensiunea bugetară a inițiativelor emblematice, deoarece aceste planuri de acțiune 
prioritară vizează toate politicile finanțate din bugetul UE;

33. avertizează asupra faptului că o Strategie Europa 2020 pe zece ani necesită o 
flexibilitate bugetară considerabilă pentru a se garanta că mijloacele bugetare pot fi 
aliniate în mod corespunzător la circumstanțele și prioritățile în schimbare; 

Un buget care să susțină guvernanța economică

34. subliniază faptul că, în cadrul actualului mecanism european de stabilizare financiară, 
aproape 60 de miliarde de euro reprezentând garanții pentru împrumuturi trebuie 
acoperite de marja dintre plafonul resurselor proprii și cheltuielile anuale înscrise în 
buget; semnalează obligațiile adiționale convenite în contextul asistenței financiare pe 
termen mediu acordate statelor membre din afara zonei euro, care trebuie acoperite de 
aceeași marjă; 

35. afirmă necesitatea ca semestrul european să asigure o mai bună coordonare bugetară și 
sinergii mai eficace între Uniune și statele membre, sporind astfel valoarea adăugată 
europeană; de asemenea, solicită ca semestrul european să intensifice coordonarea 
economică între statele membre și să asigure o mai bună guvernanță economică pentru 
zona euro, reducând astfel necesitatea de a se recurge la mecanismul de stabilizare 
financiară;

36. respinge ideea ca mecanismul european de stabilitate după 2013 să fie organizat într-o 
manieră pur interguvernamentală; subliniază lipsa controlului democratic și a 
responsabilității în cazul abordării interguvernamentale; consideră că ar trebui stabilită o 
legătură pentru o eventuală intervenție a bugetului Uniunii în sistemul de garantare și 
subliniază avantajele luării în calcul a metodei Uniunii; consideră că acest lucru ar putea 
să antreneze o modificare a deciziei privind resursele proprii;

Cunoaștere pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

Cercetare și inovare

37. consideră că este necesar un efort concertat la nivel european pentru a atinge obiectivul 
Strategiei Europa 2020 de a aloca 3 % din produsul intern brut (PIB) cercetării și 
dezvoltării (C&D) și pentru crearea unui Spațiu european de cercetare și a unei „Uniuni 
a inovării”; 

38. subliniază necesitatea sporirii, stimulării și asigurării finanțării destinate cercetării și 
dezvoltării în cadrul Uniunii printr-o creștere semnificativă a cheltuielilor relevante 
începând cu 2013, și anume pentru cel de-al optulea program-cadru de cercetare; 
accentuează faptul că această suplimentare a fondurilor trebuie să fie însoțită de o 
abordare mai orientată spre rezultate și bazată pe performanțe, precum și de o 
simplificare radicală a procedurilor de finanțare; 

39. consideră că întreprinderile europene inovatoare nu au nevoie numai de subvenții, ci și 
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de mai multă libertate și de un acces mai bun la finanțare; evidențiază, în această 
privință, rolul important pe care ar trebui să-l joace BEI și consideră, în special, că 
produsele de partajare a riscurilor propuse de BEI prin mecanismul de finanțare cu 
partajarea riscurilor (MFPR) ar trebui extinse;

40. recunoaște rolul Institutului European de Inovare și Tehnologie ca forță motrice pentru 
creșterea durabilă și competitivitatea UE, prin stimularea inovării de prim rang la nivel 
mondial, și solicită extinderea și finanțarea corespunzătoare a comunităților cunoașterii 
și inovării; subliniază importanța Consiliului European pentru Cercetare în a oferi 
cunoștințe avansate pentru viitoarele entități inovatoare; 

Industria și IMM-urile

41. reamintește faptul că IMM-urile sunt principalele motoare ale creșterii economice, ale 
competitivității, inovării și ocupării forței de muncă și recunoaște rolul important al 
acestora în asigurarea redresării și a stimulării economiei UE; salută, prin urmare, 
accentul pe care Strategia Europa 2020 îl pune pe politica industrială, îndeosebi prin 
inițiativa emblematică „O politică industrială integrată pentru era globalizării”, și 
subliniază necesitatea intensificării acțiunilor relevante pentru IMM-uri și în cadrul altor 
inițiative emblematice;

42. cere ca IMM-urile și întreprinzătorii să fie plasați în centrul Strategiei Europa 2020; în 
consecință, solicită un sprijin sporit în viitorul CFM pentru toate programele și 
instrumentele destinate stimulării IMM-urilor, în special programul pentru 
competitivitate și inovare (PCI); de asemenea, subliniază necesitatea unei mai mari 
accesibilități și necesitatea adaptării instrumentelor de finanțare la nevoile IMM-urilor, 
printre altele prin extinderea și dezvoltarea instrumentelor de garantare ale PCI și a 
mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor (MFPR) în contextul programului-
cadru de cercetare;

Agenda digitală

43. consideră că UE ar trebui să aibă rol de primă importanță în crearea și aplicarea 
tehnologiilor informației și comunicațiilor; subliniază necesitatea de a dezvolta libera 
circulație a conținuturilor și a cunoștințelor, așa-numita „a cincea libertate”; subliniază 
importanța implementării rapide a Agendei digitale a Uniunii și a continuării eforturilor 
pentru a asigura, până în 2020, accesul universal și de mare viteză la conexiuni în bandă 
largă fixă și mobilă pentru toți cetățenii, în special în regiunile mai slab dezvoltate; 

Cerul unic european și politica în domeniul spațial

44. subliniază importanța strategică a proiectelor majore din acest domeniu: sistemele 
europene de navigație globală prin satelit (Galileo și Serviciul european geostaționar 
mixt de navigare), Monitorizarea globală pentru mediu și securitate și Cerul unic 
european; insistă asupra faptului că, având în vedere termenele îndelungate pe care le 
presupun aceste proiecte și nivelurile investițiilor de capital deja angajate, sunt necesare 
angajamente financiare suficiente și consecvente pentru perioadele de planificare 
financiară;
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Calificările adecvate pentru forța de muncă a zilei de mâine

45. reliefează importanța unei finanțări adecvate a programelor din domeniul educației, 
mobilității și învățării de-a lungul vieții, acestea contribuind semnificativ la combaterea 
șomajului și la atingerea obiectivului principal al Strategiei Europa 2020, respectiv 
obținerea unei rate a ocupării forței de muncă de 75 %;

46. este de părere că inițiativa emblematică „Noi competențe și noi locuri de muncă” ar 
trebui să permită un accent mai pronunțat asupra unor chestiuni cum ar fi: tineretul, 
abandonul școlar, persoanele vârstnice, persoanele defavorizate, persoanele cu handicap 
și migranții; subliniază că Fondul social european (FSE) ar trebui să asigure resurse 
adecvate pentru măsurile destinate îmbunătățirii accesului pe piața muncii, combaterii 
șomajului și excluziunii sociale; 

Dezvoltarea durabilă

Politica agricolă comună

47. afirmă că politica agricolă comună (PAC) ar trebui orientată astfel încât să contribuie la 
succesul Strategiei Europa 2020 și că ambii piloni ai PAC pot aduce o contribuție 
valoroasă în acest sens, în mod complementar; subliniază că PAC este ferm ancorată în 
Tratatul de la Lisabona, care definește obiectivele și sarcinile acestei politici; 

48. subliniază că PAC are un rol multifuncțional în asigurarea unei varietăți de bunuri 
publice dincolo de piețele agricole, cum ar fi garantarea securității alimentare a Uniunii 
prin menținerea în stare de producție a terenurilor agricole din întreaga Europă, 
asigurarea diversității peisajelor, promovarea biodiversității și a bunăstării animalelor și 
combaterea depopulării zonelor rurale;

49. invită Comisia să prezinte propuneri pentru o PAC reformată, care să urmărească 
alocări și utilizări mai eficiente și mai eficace ale bugetului PAC, inter alia printr-o 
distribuție mai echitabilă a plăților directe, prin consolidarea condiționalității în ceea ce 
privește asigurarea bunurilor publice așteptate de societate și prin plăți mai bine 
direcționate pentru a garanta o valorificare optimă a banului public;

50. insistă asupra faptului că, având în vedere gama variată de sarcini și obiective cărora 
PAC trebuie să le răspundă, sumele alocate PAC în exercițiul bugetar 2013 ar trebui cel 
puțin menținute pe durata următoarei perioade de programare financiară; 

51. solicită o coordonare sporită între Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și alte fonduri structurale 
și de coeziune în vederea consolidării unei abordări teritoriale; solicită Comisiei să 
examineze măsura în care ar putea fi realizate sinergii mai bune în ceea ce privește 
finanțarea prin FEADR și alte instrumente relevante a unor activități nelegate de
agricultură;

Pescuitul

52. semnalează faptul că sectorul pescuitului și activitățile conexe reprezintă de multe ori 



PR\859160RO.doc 13/26 PE458.649v02-00

RO

singura sursă de venituri și locuri de muncă, îndeosebi în regiunile costiere, insulare și 
periferice; consideră că, pentru a-și realiza obiectivele pe termen mediu și lung care 
vizează un sector stabil și sustenabil al pescuitului, pentru a facilita refacerea stocurilor 
de pește și pentru a aborda aspectele sociale legate de necesitatea reducerii efortului de 
pescuit, politica comună în domeniul pescuitului (PCP) va necesita resurse financiare 
adecvate după 2013; subliniază necesitatea reorientării sprijinului spre practici piscicole 
mai sustenabile și se așteaptă la o creștere, în perioada următorului CFM, a cheltuielilor 
legate de diversificarea economică în regiunile în care pescuitul este în declin și a 
cheltuielilor destinate coordonării controalelor; 

Schimbările climatice și eficiența energetică

53. accentuează faptul că Uniunea ar trebui să fie în prim-planul trecerii la o economie 
durabilă și să promoveze tranziția spre o societate cu emisii scăzute de carbon pentru a 
menține competitivitatea industriei europene și pentru a garanta un mediu de viață curat 
și sănătos; subliniază că acest lucru ar trebui să se realizeze, printre altele, prin 
reducerea consumului de energie, descentralizarea aprovizionării cu energie, utilizarea 
sporită a surselor de energie regenerabilă și asigurarea rezilienței ecosistemului; 

54. reliefează necesitatea unei abordări orizontale, care să combine măsuri de combatere a 
schimbărilor climatice și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în toate 
domeniile importante de politică, inclusiv în cadrul politicilor externe; este convins că 
legislația și condiționalitatea cheltuielilor UE reprezintă elemente-cheie în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 2020 în acest domeniu; consideră, prin urmare, 
că toate secțiunile relevante de cheltuieli ar trebui să integreze acțiuni în domeniul 
climei;

55. este de părere că unul dintre obiectivele centrale ale Strategiei Europa 2020 este 
abordarea provocării sustenabilității, prin introducerea unor criterii de mediu și prin 
sporirea eficienței energetice și a resurselor în lupta împotriva schimbărilor climatice; 

56. sprijină deci sugestia Comisiei exprimată în revizuirea bugetului de a introduce 
obligația identificării, într-o manieră transparentă, a domeniilor în care programele 
sectoriale au promovat obiectivele 20/20/20 în domeniul energiei și al schimbărilor 
climatice cuprinse în Strategia Europa 2020 și au contribuit la îndeplinirea obiectivelor 
inițiativei emblematice „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării 
resurselor”; 

Energia

57. este convins că sumele alocate politicii energetice în următorul CFM ar trebui să 
crească; consideră că tehnologiile din domeniul energiilor noi și regenerabile, politicile 
privind eficiența energetică și economisirea energiei ar trebui să rămână priorități-cheie; 
solicită Comisiei să elaboreze criterii concrete de referință, să se asigure de respectarea 
obiectivelor convenite și că acestea pot fi monitorizate în cadrul semestrului european 
pentru coordonarea politicilor; 

58. subliniază necesitatea de a suplimenta fondurile destinate activităților de cercetare, 
dezvoltare tehnologică și activităților demonstrative din domeniul energetic pentru a 
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dezvolta energii nepoluante, accesibile tuturor; scoate în evidență lipsa finanțării pentru 
deja-adoptatul Plan strategic european privind tehnologiile energetice (Planul SET) și 
solicită ca acesta să fie pus integral în aplicare în cursul următorului CFM; 

O Europă conectată

Rețelele transeuropene de energie

59. subliniază nevoia urgentă de a moderniza și actualiza infrastructura energetică 
europeană, de a dezvolta rețele inteligente și de a stabili interconexiuni necesare 
realizării pieței interne a energiei, consolidării securității în aprovizionare și atingerii 
obiectivelor în materie de energie și climă; este de părere că sunt necesare în acest 
domeniu investiții substanțiale de aproximativ 1 000 de miliarde de euro; subliniază 
nevoia maximizării impactului finanțării europene și oportunitatea oferită de 
instrumentele financiare inovatoare pentru finanțarea principalelor proiecte europene 
prioritare în domeniul infrastructurilor energetice; 

Rețelele transeuropene de transport

60. este convins că rețelele transeuropene de transport (TEN-T) oferă o importantă valoare 
adăugată europeană, deoarece contribuie la eliminarea blocajelor și asigură 
infrastructuri transfrontaliere în care statele membre, singure, nu ar investi; consideră că 
TEN-T ar trebui, în consecință, să reprezinte o prioritate în următorul CFM;

61. consideră că este necesară o suplimentare a fondurilor destinate TEN-T, precum și o 
coordonare sporită între fondurile disponibile pentru TEN-T și fondurile de coeziune 
pentru proiectele din sectorul transporturilor; consideră că sumele utilizate din Fondul 
de coeziune ar trebui să fie condiționate de respectarea principiilor generale ale politicii 
europene în domeniul transporturilor;

62. invită Comisia să ia în considerare, în special, nevoia transferării fluxurilor de mărfuri și 
călători către moduri de transport mai durabile, asigurând, în același timp, o 
comodalitate eficientă; consideră că viitoarea revizuire a orientărilor TEN-T va trebui să 
abordeze chestiunea interoperabilității dintre sistemele feroviare naționale și să 
introducă condiționalitatea cheltuielilor UE pentru a realiza o veritabilă politică a 
Spațiului feroviar unic european;

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

63. subliniază că valoarea adăugată europeană a politicii de coeziune este de necontestat, 
întrucât această politică reprezintă un mecanism bine-stabilit de realizare a creșterii 
economice și de creare de locuri de muncă și a fost, decenii la rând, una dintre politicile 
cele mai importante, mai vizibile și mai de succes ale Uniunii; constată, totuși, că o 
politică de coeziune modernă trebuie să facă obiectul unor reforme structurale, să 
răspundă noilor provocări cu care se confruntă Uniunea și să promoveze sinergii cu alte 
politici și instrumente pe teren; 

64. accentuează rolul predominant al politicii de coeziune pentru realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 și este de părere că o politică de coeziune sănătoasă și autonomă 
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este o condiție esențială pentru o implementare reușită a acestei strategii; subliniază că, 
datorită caracterului său orizontal, politica de coeziune contribuie substanțial la toate 
cele trei priorități ale Strategiei Europa 2020, și anume o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii; 

65. subliniază faptul că reușita unei politici de coeziune mai puternice necesită o finanțare 
corespunzătoare, care nu ar trebui să fie mai mică decât cea din perioada actuală de 
programare financiară; reiterează, în acest context, solicitarea sa fermă de a se garanta 
că, în viitorul CFM, resursele necheltuite sau dezangajate ale fondurilor de coeziune 
rămân în bugetul de coeziune și nu sunt înapoiate statelor membre; 

66. solicită Comisiei să elaboreze propuneri concrete pentru a garanta o concentrare 
tematică mai puternică a fondurilor de coeziune destinate priorităților Strategiei Europa 
2020 și consideră că ar trebui pus în funcțiune un sistem mai orientat către rezultate 
decât actualul sistem al „alocărilor”; salută, în această privință, intenția Comisiei de a 
conveni, împreună cu fiecare stat membru sau regiune, în contextul contractelor de 
parteneriat pentru dezvoltare și investiții și al programelor operaționale, asupra unor 
termeni și condiții specifice pentru realizarea obiectivelor stabilite; 

67. consideră că este de extrem de important ca resursele să fie utilizate într-o manieră cât 
mai eficace și eficientă posibil, prin îmbunătățirea coordonării și crearea unor sinergii 
mai puternice între FEDER, FSE, fondurile de coeziune, FEADR și Fondul european 
pentru pescuit (FEP); crede, prin urmare, că un pas important în această direcție îl 
reprezintă crearea unui cadru strategic comun care să stabilească prioritățile comune de 
investiții pentru toate aceste fonduri; este convins că FSE trebuie să rămână o parte 
integrantă a politicii de coeziune; 

68. consideră că orașele pot juca un rol important în dezvoltarea regională și pot contribui la 
reducerea discrepanțelor economice și sociale pe teren; accentuează, în consecință, 
necesitatea unei abordări mai ferme și mai focalizate a dimensiunii urbane a politicii de 
coeziune; 

69. reamintește că una dintre cele mai frecvente critici aduse politicii de coeziune se referă 
la complexitatea normelor sale; insistă asupra importanței simplificării normelor și 
procedurilor aferente acestei politici, asupra reducerii complexității și a sarcinilor 
administrative, precum și asupra unei alocări mai transparente și mai eficace a
resurselor către orașe, localități și regiuni; insistă ca frecvența verificărilor să fie 
proporțională cu riscul neregulilor, în conformitate cu principiul proporționalității; 

70. subliniază necesitatea unei abordări orientate într-o mai mare măsură spre rezultate în 
ceea ce privește politica de coeziune și solicită îmbunătățirea sistemelor de monitorizare 
și evaluare legate de punerea sa în aplicare; consideră că elaborarea unor indicatori de 
rezultate concreți și măsurabili ar trebui privită ca o condiție esențială pentru măsurarea 
progreselor reale înregistrate în îndeplinirea obiectivelor convenite; salută propunerea 
Comisiei pentru o evaluare ex-ante, o evaluare a derulării și o evaluare a impactului 
fiecărui program operațional;

71. avertizează că dacă fondurile de coeziune ar fi supuse vreunui tip de condiționalitate 
macroeconomică asociată Pactului de stabilitate și de creștere, s-ar submina obiectivele 
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înseși ale politicii de coeziune și, de aceea, această soluție nu ar trebui avută în vedere; 

72. este deosebit de îngrijorat de demararea lentă a programelor operaționale la începutul 
fiecărei perioade de programare, fenomen cauzat, printre altele, de faptul că această fază 
se suprapune cu încheierea perioadelor de programare anterioare; atrage atenția asupra 
faptului că această problemă trebuie soluționată în timp util, prin abordarea factorilor 
care favorizează aceste întârzieri; 

73. încurajează autoritățile locale și regionale să utilizeze cât mai mult posibil instrumentele 
financiare inovatoare;

Cetățenie

Promovarea culturii și a diversității europene

74. subliniază faptul că promovarea cetățeniei Uniunii are un impact direct asupra vieții de 
zi cu zi a europenilor și că aceasta contribuie la o mai bună înțelegere a oportunităților 
pe care le oferă politicile Uniunii;

75. remarcă faptul că politicile din domeniul tineretului și al culturii sunt priorități esențiale, 
în special în contextul Strategiei Europa 2020; este ferm convins că potențialul acestor 
politici nu poate fi valorificat la maximum decât în condițiile unui nivel de finanțare 
adecvat; 

Un spațiu de libertate, securitate și justiție

76. consideră că Uniunea nu se poate dezvolta din punct de vedere economic, cultural și 
social decât într-un mediu stabil, sigur și legal, care garantează libertățile civile; de 
aceea, consideră că politicile performante în materie de afaceri interne reprezintă o 
condiție prealabilă pentru redresarea economică și un element esențial într-un context 
politic și strategic extins; subliniază rolul important al politicilor în materie de afaceri 
interne în ceea ce privește dimensiunea externă a Uniunii; 

77. accentuează necesitatea unei abordări integrate pentru găsirea unor răspunsuri la 
problema stringentă a imigrației și azilului, precum și pentru gestionarea frontierelor 
externe ale Uniunii, printr-o finanțare suficientă și în spiritul solidarității între toate 
statele membre; 

78. constată că partea de finanțare alocată spațiului de libertate, securitate și justiție din 
bugetul Uniunii este relativ mică și subliniază că, în viitorul CFM, acestor politici trebuie 
să li se aloce fonduri corespunzătoare și justificabile în mod obiectiv, pentru a permite 
Uniunii să-și ducă la îndeplinire activitățile, în special cele legate de noile atribuții, așa 
cum sunt identificate în Programul de la Stockholm și în Tratatul de la Lisabona;

Europa globală

79. se declară din nou foarte preocupat de subfinanțarea cronică și de problema acută a 
flexibilității în realizarea activităților externe ale Uniunii, având în vedere caracterul 
imprevizibil al evenimentelor externe și crizele și situațiile de urgență recurente la nivel 
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internațional; în consecință, subliniază nevoia de a elimina decalajul dintre ambițiile și 
resursele sale în domeniul politicii externe, prin asigurarea de resurse financiare 
adecvate și a unor mecanisme de flexibilitate eficiente care să permită Uniunii să 
răspundă provocărilor globale și evenimentelor neprevăzute; reiterează solicitarea ca 
implicațiile bugetare care decurg din orice noi angajamente și sarcini asumate de 
Uniune să se adauge sumelor programate, astfel încât să se evite periclitarea priorităților 
existente; 

80. semnalează discrepanța dintre nivelul asistenței financiare globale a Uniunii și influența 
sa deseori limitată în negocierile conexe și subliniază necesitatea de a consolida rolul și 
vizibilitatea politică a Uniunii în instituțiile și forurile internaționale;

Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE)

81. constată că SEAE se află în faza „de construcție”; reliefează faptul că, în conformitate 
cu Decizia Consiliului din 20 iulie 2010, „înființarea SEAE ar trebui să fie ghidată de 
principiul eficienței din punctul de vedere al costurilor, vizând neutralitatea bugetară”1; 
în consecință, subliniază necesitatea ca noul serviciu să exploateze la maximum 
câștigurile de eficacitate care decurg din punerea în comun a resurselor la nivelul 
Uniunii, precum și sinergiile cu statele membre, pentru a demonstra adevărata valoare 
adăugată a activității diplomatice a Uniunii; 

Reducerea sărăciei

82. reamintește că 2015, termenul limită pentru realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului (ODM) și a obiectivului colectiv al asistenței oficiale pentru dezvoltare 
(AOD) de 0,7 % din venitul național brut (VNB), se înscrie în următoarea perioadă a 
CFM; de aceea, subliniază că este necesar un nivel global adecvat de asistență și 
finanțare pentru dezvoltare, pentru ca Uniunea să își poată îndeplini angajamentele 
asumate la nivel internațional în materie de dezvoltare;

83. solicită din nou includerea în buget a Fondului european pentru dezvoltare (FED); în 
schimb, atrage atenția asupra faptului că includerea FED în bugetul UE nu trebuie să 
antreneze o reducere globală a cheltuielilor pentru dezvoltare, fiind necesară garantarea 
predictibilității; 

Proiectarea valorilor și a intereselor UE la nivel mondial

84. subliniază că politica externă a UE ar trebui să se întemeieze pe principiile și valorile 
fondatoare ale Uniunii, și anume democrația, respectarea drepturilor omului și statul de 
drept; reafirmă necesitatea înzestrării Uniunii cu mijloacele adecvate și orientate 
necesare promovării acestor valori pe plan mondial;

85. consideră că o prioritate a agendei externe a Uniunii ar trebui să rămână crearea de 
relații strânse și fructuoase cu țările vecine; subliniază că sunt necesare angajamente 
financiare mai ferme pentru ca Uniunea să se ridice la nivelul provocărilor majore, cum 

                                               
1 Decizia 11665/1/10 a Consiliului din 20 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului 
European de Acțiune Externă. 
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ar fi sprijinirea tranziției către democrație și consolidarea acesteia, promovarea bunei 
guvernanțe și a drepturilor omului, dar și la nivelul așteptărilor înalte care decurg din 
responsabilitatea morală față de vecinii săi; 

86. accentuează faptul că Uniunea va trebui să-și adapteze rapid politica față de puterile 
mondiale emergente și să dezvolte noi parteneriate strategice cu acestea; în consecință, 
salută propunerea Comisiei cu privire la Instrumentul pentru țările industrializate (ITI+), 
subliniind că obiectivul general al noului instrument ar trebui să fie reducerea alocărilor 
AOD destinate acestor țări, în favoarea promovării altor activități de interes reciproc;

Reacția la situații de criză

87. reafirmă faptul că prevenirea și gestionarea crizelor reprezintă priorități majore ale UE; 
de aceea, subliniază necesitatea asigurării unor instrumente eficace finanțate 
corespunzător în această privință; este de părere că actualul Instrument de stabilitate 
rămâne un mijloc important de reacție imediată a Uniunii la situații de criză, dar că ar 
trebui să se pună mai mult accentul pe acțiuni preventive și pe termen lung, îndeosebi 
prin intermediul unor programe geografice cu o mai mare capacitate de reacție;

88. consideră că asistența umanitară joacă un rol important în relațiile externe ale UE; 
subliniază necesitatea asigurării unor alocări bugetare corespunzătoare destinate 
Instrumentului de ajutor umanitar și rezervei pentru ajutoare de urgență; 

Administrație

89. consideră că o administrație publică de înaltă calitate, atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivel național, reprezintă un element esențial pentru realizarea obiectivelor strategice 
stabilite în Strategia Europa 2020; invită Comisia să prezinte o analiză clară a 
cheltuielilor administrative după 2013, ținând seama în mod corespunzător de eforturile 
de consolidare a finanțelor publice, de noile atribuții și competențe conferite Uniunii 
prin Tratatul de la Lisabona și de câștigurile de eficiență care vor rezulta în urma 
utilizării optime a resurselor umane, în special prin intermediul redistribuirii;

Partea a IV-a: Organizarea și structura cadrului financiar

O structură care să reflecte prioritățile

90. consideră că structura următorului CFM ar trebui să fie una realistă, care să faciliteze 
continuitatea planificărilor și să evite deficiențele actualului CFM; insistă, în această 
privință, asupra nevoii de a evita modificări radicale nejustificate și de a consolida și 
perfecționa structura actuală;

91. reamintește că Strategia Europa 2020 ar trebui să fie referința în materie de politici 
pentru următorul CFM; consideră, drept urmare, că structura CFM ar trebui să reflecte 
dimensiunile unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii definite în 
Strategia Europa 2020, conferindu-le vizibilitate politică; propune, în consecință, 
gruparea sub o singură rubrică a tuturor politicilor legate de Strategia Europa 2020; 

92. este însă conștient de necesitatea unei evoluții disciplinate a cheltuielilor și a asigurării 
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unui cadru stabil de planificare financiară pentru politicile majore de cheltuieli; 
propune, în consecință, includerea la rubrica Europa 2020 a trei subrubrici referitoare la 
politicile conexe care ar trebui să contribuie și ele la o mai bună coordonare și 
exploatare a sinergiilor dintre ele; propune, așadar, o subrubrică care să cuprindă politici 
în domeniul cunoașterii, o a doua subrubrică care să includă politici legate de 
sustenabilitate și de eficiența utilizării resurselor și o a treia subrubrică dedicată politicii 
de coeziune, care să reflecte caracterul său orizontal și contribuția sa la toate obiectivele 
Strategiei Europa 2020;

93. consideră că, având în vedere caracterul integrat al Strategiei Europa 2020 și pentru a 
asigura o aliniere corectă a mijloacelor bugetare la evoluția progresivă a strategiei, este 
esențială garantarea unui înalt nivel de flexibilitate între cele trei subrubrici legate de 
Europa 2020;

94. reamintește dificultățile care apar atunci când mai multe programe relativ mici sunt 
grupate în cadrul unei subrubrici restrânse; propune, în consecință, combinarea 
subrubricilor 3a (Cetățenie) și 3b (Libertate, securitate și justiție) ale CFM 2007-2013 
într-o singură rubrică;

95. consideră că ar trebui inclusă o nouă rubrică referitoare la guvernanța financiară pentru 
a se stabili o legătură care să permită o eventuală intervenție a bugetului Uniunii în 
Mecanismul european de stabilitate după 2013; este ferm convins că o simplă abordare 
interguvernamentală nu este suficientă și ar submina principiul solidarității colective;

96. solicită menținerea unei rubrici dedicate politicilor externe;

97. solicită menținerea unei rubrici dedicate administrației; 

98. propune, prin urmare, următoarea structură pentru viitorul CFM:

1. Creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (Europa 2020)
1a. Cunoaștere pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

Inclusiv cercetarea și inovarea, învățământul și învățarea de-a lungul vieții, 
politica privind piața internă și politica socială
1b. Dezvoltare durabilă
Inclusiv politicile agricolă, de pescuit, de mediu, privind schimbările 
climatice, energia și transportul
1c. Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă
Inclusiv politica de coeziune (economică, socială și teritorială)

2. Cetățenie
Inclusiv politici în domeniul culturii, tineretului, comunicării și libertății, 
securității și justiției

3. Europa globală
Inclusiv politica privind acțiunile externe, politica de vecinătate și politica de 
dezvoltare

4. Guvernanță financiară
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Inclusiv o legătură către Mecanismul european de stabilitate

5. Administrație

Reacția la circumstanțele în schimbare: flexibilitate

99. își reafirmă poziția formulată în Rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare la revizuirea 
la jumătatea perioadei a cadrului financiar 2007-20131, potrivit căreia o mai mare 
flexibilitate în cadrul rubricilor și între acestea reprezintă o necesitate stringentă pentru 
capacitatea funcțională a Uniunii, nu doar pentru a putea face față noilor provocări, dar 
și pentru a facilita procesul decizional din cadrul instituțiilor;

Revizuirea la jumătatea perioadei

100. subliniază necesitatea unei revizuiri la jumătatea perioadei care să permită o analiză și o 
inventariere formală a funcționării CFM; subliniază că, în viitor, revizuirea la jumătatea 
perioadei ar trebui să devină o obligație juridică prevăzută în regulamentul CFM, 
însoțită de o procedură specială care să garanteze implicarea deplină a Parlamentului în 
calitatea sa de autoritate legislativă și bugetară; accentuează faptul că, în cazul în care 
revizuirea constată caracterul inadecvat al plafoanelor pentru restul perioadei, ar trebui 
garantată o posibilitate reală de revizuire a acestora;

Revizuirea plafoanelor

101. insistă asupra faptului că gradul de flexibilitate oferit în prezent de către mecanismul de 
revizuire depinde de procedura de exercitare a acestuia și se confruntă cu reticența 
generală a Consiliului de a-l utiliza; consideră că ajustarea plafoanelor de cheltuieli 
poate rămâne o opțiune realistă numai dacă viitoarele mecanisme de revizuire vor 
prevedea o procedură simplificată pentru modificările operate în cadrul unui prag 
convenit; pe lângă aceasta, solicită menținerea posibilității de a crește plafonul global al 
CFM;

Asigurarea flexibilității și a unor marje suficiente în cadrul plafoanelor

102. subliniază importanța garantării unor rezerve suficiente pentru fiecare rubrică; ia act cu 
interes de propunerea Comisiei de a stabili un procent fix pentru marje; consideră, 
totuși, că această opțiune ar putea oferi mai multă flexibilitate numai dacă viitoarele 
plafoane ar fi fixate la un nivel suficient de ridicat, care să permită o astfel de marjă de 
manevră suplimentară;

103. subliniază că flexibilitatea sub plafoane ar trebui sporită prin toate mijloacele posibile și 
salută propunerile Comisiei formulate în revizuirea bugetului, și anume:

- flexibilitate în materie de realocare pentru transferul între rubrici într-un anumit 
an, în cadrul unei limite specifice;

                                               
1 JO C 117 E, 6.5.2010, p. 95.
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- posibilitatea de a transfera marjele neutilizate de la un an la altul - din nou, în 
anumite limite convenite;

- libertatea de a amâna sau a devansa cheltuielile în cadrul unui pachet multianual 
dintr-o rubrică, pentru a permite acțiuni anticiclice și un răspuns semnificativ la 
crize majore;

insistă, totuși, asupra faptului că aceste propuneri trebuie completate printr-o 
flexibilitate sporită între subrubrici;

104. reamintește că procesul decizional trebuie conceput în așa fel încât să permită o utilizare 
eficace a acestor instrumente;

Mecanismele de flexibilitate

105. consideră că este crucial să se mențină și să se dezvolte actualul sistem al mecanismelor 
de flexibilitate (instrumentul de flexibilitate, Fondul european de ajustare la globalizare, 
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, rezerva pentru ajutoare de urgență), care pot 
fi mobilizate ad-hoc, simplificând și mai mult utilizarea acestora și alocându-le 
suficiente fonduri, dar și creând, eventual, noi instrumente în viitor; subliniază că 
mobilizarea unor astfel de surse de finanțare suplimentare trebuie să respecte metoda 
comunitară;

106. consideră că instrumentul de flexibilitate, a cărui punere în aplicare a fost cea mai 
completă în comparație cu celelalte mecanisme de flexibilitate, a jucat un rol esențial în 
asigurarea unei flexibilități suplimentare; propune o majorare substanțială a sumei 
inițiale alocate instrumentului de flexibilitate, cu o creștere anuală ulterioară pe întreaga 
perioadă a CFM, precum și păstrarea posibilității de a reporta tranșa reprezentând suma 
anuală neutilizată până în anul n+2;

107. constată că, în ultimii ani, fondurile disponibile pentru a face față de urgență 
catastrofelor naturale și umanitare au fost insuficiente; solicită, în consecință, o creștere 
substanțială a pachetului destinat rezervei pentru ajutoare de urgență, precum și 
posibilitatea unei mobilizări multianuale a instrumentului;

Durata CFM

108. subliniază că, în alegerea duratei următorului CFM, ar trebui să se țină seama, pe de o 
parte, de consecințele sale asupra ciclurilor de programare și asupra implementării 
politicilor individuale și, pe de altă parte, de caracterul adecvat al mecanismelor de 
flexibilitate și revizuire, astfel încât să se obțină un echilibru just între stabilitate, 
predictibilitate pe termen mediu și flexibilitate; 

109. reamintește intenția sa de a alinia, pe cât posibil, durata CFM cu durata ciclurilor 
politice ale instituțiilor, din motive legate de responsabilitate și răspundere democratică; 
cu toate acestea, subliniază că un ciclu de cinci ani ar putea fi prea scurt pentru politicile 
care necesită o programare pe termen mai lung (și anume, coeziune, agricultură, rețele 
transeuropene) și nu ar răspunde în totalitate cerințelor privind ciclul de programare și 
implementare al acestor politici;
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110. apreciază că un CFM pe zece ani, precum cel propus de Comisie în revizuirea bugetului, 
ar putea aduce o stabilitate și predictibilitate considerabile pentru perioada de 
programare financiară, însă, întrucât plafoanele globale și instrumentele juridice 
fundamentale ar fi stabilite pentru zece ani, această opțiune ar spori rigiditatea CFM și 
ar face extrem de dificile ajustările la noi situații; în consecință, consideră că un ciclu de 
zece ani nu poate fi avut în vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord cu Consiliul, 
consemnat în regulamentul CFM, cu privire la nivelul maxim de flexibilitate, însoțit de 
extinderea perioadei;

111. este de părere că un nou CFM pe 7 ani, stabilit până în 2020, ar trebui să fie opțiunea 
reținută, deoarece un astfel de CFM ar putea oferi mai multă stabilitate prin asigurarea 
continuității programelor pe o perioadă mai lungă și, de asemenea, ar realiza o legătură 
clară cu Strategia Europa 2020; subliniază, totuși, că această opțiune trebuie să 
beneficieze de plafoane globale suficiente și de o flexibilitate adecvată însoțită de 
resurse corespunzătoare, în interiorul și în afara cadrului, pentru a se evita problemele 
întâlnite în cursul perioadei 2007-2013; 

Partea a V-a: Resurse care să corespundă ambițiilor: legătura dintre cheltuieli și reforma 
sistemului de finanțare al UE

Resurse bugetare suficiente

112 este ferm convins că înghețarea bugetului UE, solicitată de unele state membre, nu ar 
trebui considerată o opțiune viabilă, deoarece ar fi în detrimentul realizării obiectivelor 
convenite ale Uniunii și ar conduce la cheltuieli mai puțin eficiente la nivel de stat 
membru;

113. reamintește că, fără resurse suplimentare suficiente în CFM-ul pentru perioada de după 
2013, Uniunea nu va putea să ducă la îndeplinire prioritățile politice existente, respectiv 
cele legate de Strategia Europa 2020, și noile sarcini prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona, cu atât mai puțin să răspundă unor evenimente neprevăzute;

114. consideră că plafonul resurselor proprii pentru creditele de plată fixat în unanimitate de 
Consiliu la 1,23 % din VNB-ul total al statelor membre oferă o suficientă marjă de 
manevră bugetară pentru a răspunde acestor provocări și pentru a fixa în consecință 
plafoanele viitorului CFM; 

Un sistem de finanțare suficient, mai simplu și mai echitabil

115. reamintește faptul că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, „bugetul este finanțat 
integral din resurse proprii, fără a aduce atingere altor venituri”; subliniază că modul în 
care a evoluat sistemul resurselor proprii, înlocuind treptat resursele proprii veritabile 
prin contribuțiile naționale, pune un accent disproporționat pe soldurile nete între statele 
membre, diluând astfel interesul comun european; accentuează nevoia unei reforme a 
veniturilor, pentru a le realinia treptat la spiritul tratatului;

116. consideră că principalul scop al reformei este crearea unui sistem mai echitabil, mai 
transparent și mai simplu; subliniază că eliminarea treptată a excepțiilor și a 
mecanismelor de corecție existente și introducerea uneia sau a mai multor resurse 
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proprii veritabile pentru Uniune reprezintă măsuri indispensabile în acest scop; 
consideră că obiectivul pe termen lung ar trebui să fie ca Uniunea să își colecteze direct 
resursele proprii, creând astfel un sistem de finanțare mai autonom și mai transparent;

117. evidențiază faptul că restructurarea sistemului resurselor proprii nu vizează dimensiunea 
bugetului UE, ci găsirea unei combinații de resurse mai eficace pentru a finanța 
politicile și obiectivele UE convenite; este convins că noul sistem nu trebuie să crească 
sarcina fiscală pentru cetățeni și că acesta va reduce sarcina asupra bugetelor naționale;

118. ia act de potențialele noi resurse proprii propuse de Comisie în Comunicarea acesteia cu 
privire la revizuirea bugetului; așteaptă concluziile analizei de impact a acestor opțiuni, 
care ar trebui să examineze și mecanismele de colectare relevante, în vederea prezentării 
de către Comisie a unei propuneri legislative până la 1 iulie 2011;

Partea a VI-a: Către un proces de negociere interinstituțională armonios și eficace

119. reamintește că, în temeiul Tratatului de la Lisabona, aprobarea Parlamentului, care se 
pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun, este obligatorie pentru adoptarea 
CFM de către Consiliu, hotărând în unanimitate;

120. subliniază condițiile de majoritate stricte atât pentru Parlament, cât și pentru Consiliu, și 
menționează importanța exploatării la maximum a dispozițiilor tratatului, care cer ca 
Parlamentul, Consiliul și Comisia, pe tot parcursul procedurii care conduce la adoptarea 
CFM, să ia toate măsurile necesare în acest scop; salută, în această privință, 
angajamentul președințiilor Consiliului1 de a coordona procedura de elaborare a 
viitorului CFM în spiritul deschiderii și al colaborării constructive cu Parlamentul;

121. îndeamnă, în consecință, Consiliul și Comisia să respecte tratatul și să depună toate 
eforturile necesare pentru a ajunge rapid la un acord cu Parlamentul cu privire la metoda 
practică de lucru pentru procesul de negociere a CFM; reamintește legătura dintre o 
reformă a veniturilor și o reformă a cheltuielilor și cererilor și, în consecință, solicită un 
angajament ferm din partea Consiliului de a discuta, în contextul negocierii CFM, 
propunerile referitoare la noile resurse proprii;

°

° °

122. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și celorlalte instituții și organisme interesate, precum și guvernelor și 
parlamentelor naționale ale statelor membre.

                                               
1 Scrisoarea primului ministru Yves Leterme adresată Președintelui Buzek, 8 decembrie 2010.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prin prezentul proiect de raport, raportorul a încercat să culeagă și să tragă concluzii în urma 
discuțiilor purtate în cadrul Comisiei SURE până în prezent, cu scopul de a oferi primele 
răspunsuri și orientări politice cu privire la mai multe aspecte incluse în mandatul acesteia. 
Întrucât comisia nu a finalizat încă examinarea tuturor acestor aspecte, conținutul prezentului 
proiect de raport nu urmărește să formuleze o poziție finală, ci să ofere un punct de plecare 
echilibrat pe baza căruia s-ar putea construi un consens larg în Parlament. 

Introducere
Europenii nu au fost niciodată mai exigenți în ceea ce privește UE și, în același timp, mai 
critici față de performanța acesteia. Publicul își va asuma din nou apartenența la UE numai 
atunci când cetățenii noștri vor fi încrezători că valorile și interesele lor sunt apărate mai bine 
de către Uniune. Următorul cadru financiar multianual (CFM) ar trebui să aibă un rol esențial 
în a demonstra cetățenilor europeni că Uniunea are capacitatea de a gândi și acționa în 
interesul lor pe termen lung și de a produce rezultate concrete în asigurarea unei creșteri 
economice și a unei coeziuni interne robuste.

Din cauza crizei și a constrângerilor severe asupra cheltuielilor publice, este mai dificil pentru 
unele state membre să asigure finanțări suficiente, nu numai pentru a-și dezvolta propriile 
economii, ci și pentru a le permite acestora să participe pe deplin pe piața internă. Iată motivul 
pentru care acțiunea UE este astăzi mai necesară decât oricând. Fiind mai puțin constrânsă în 
acțiunile sale de realitățile economice, financiare și politice de zi cu zi, UE este cea mai în 
măsură să realizeze o planificare pe termen lung și să mobilizeze cheltuielile necesare.

Rolul bugetului UE
În condițiile în care numeroase state membre operează ajustări fiscale dificile, cauza bugetului 
UE trebuie să fie justificată mai bine ca niciodată. Bugetul UE ar trebui să ofere gradul cel 
mai ridicat de valoare adăugată europeană posibil, să fie gestionat corect și să mobilizeze cât 
mai multe resurse publice și private.

Provocări și priorități politice
Indiferent dacă ne raportăm la declinul demografic și economic relativ, la schimbările 
climatice sau la penuria energetică, provocările pot fi înțelese și abordate în mod 
corespunzător numai într-un context global și regional. În acest context, UE își poate 
demonstra valoarea ca o entitate care reprezintă mult mai mult decât suma statelor sale 
membre. Succesul nu va fi posibil decât dacă vom lucra împreună; provocările care ne 
așteaptă sunt prea complexe pentru ca o țară europeană, indiferent care ar fi aceasta, să le 
poată face față de una singură. 

Răspunsul UE la aceste provocări este Strategia Europa 2020, o strategie destinată să ajute 
Europa să depășească această criză și să devină mai puternică, prin crearea de locuri de muncă 
și printr-o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Prin urmare, raportorul 
consideră că Strategia Europa 2020 ar trebui să fie referința în materie de politici pentru 
următorul CFM, iar aceasta ar trebui să reflecte aspirațiile strategiei. În plus, CFM ar trebui să 
reflecte intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care consolidează politicile UE și 
creează noi domenii de competență.
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În acest context, raportorul identifică un număr de priorități-cheie pentru viitorul CFM, 
grupate în jurul următoarelor teme: cunoaștere pentru creștere economică și ocuparea forței de 
muncă, dezvoltare durabilă, coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, 
cetățenie și Europa globală. Pentru fiecare dintre aceste priorități, raportorul propune orientări 
bugetare și legislative. Acesta susține, în special, că sumele alocate politicii agricole comune 
(PAC) și politicii de coeziune în următorul CFM nu ar trebui să fie mai mici decât cele din 
actuala perioadă de programare financiară.

Structură
Structura viitorului CFM ar trebui să fie una realistă, să faciliteze continuitatea planificărilor 
și să evite deficiențele actualului CFM, în special lipsa de flexibilitate din cadrul rubricilor. 
După cum s-a explicat mai devreme, structura ar trebui, de asemenea, să reflecte dimensiunile 
unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii definite în Strategia Europa 2020, 
conferindu-le vizibilitate politică. Având în vedere aceste cerințe, raportorul propune:
- gruparea sub o singură rubrică a tuturor politicilor aferente Strategiei Europa 2020;

- includerea la rubrica Europa 2020 a trei subrubrici referitoare la politicile conexe; pentru a 
asigura un cadru stabil de planificare financiară pentru politicile majore de cheltuieli, 
propune ca cele trei subrubrici să beneficieze de o flexibilitate sporită, pentru a se garanta 
o aliniere corespunzătoare a mijloacelor bugetare cu evoluția progresivă a Strategiei 
Europa 2020;

- menținerea rubricilor privind cetățenia (fără subrubrici), acțiunea externă și administrația;

- crearea unei noi rubrici pentru a răspunde necesității unei eventuale intervenții a bugetului 
UE în Mecanismul european de stabilitate după 2013.

Flexibilitate și durată
Raportorul consideră că o mai mare flexibilitate în cadrul rubricilor și între acestea reprezintă 
o necesitate stringentă pentru menținerea capacității funcționale a Uniunii. O revizuire la 
jumătatea perioadei ar trebui să devină o obligație juridică, cu posibilitatea reală de a revizui 
plafoanele în conformitate cu decizia privind resursele proprii. Mecanismele de revizuire ar 
trebui să prevadă o procedură simplificată pentru modificări, în limitele unui prag convenit. În 
plus, flexibilitatea sub plafoane ar trebui sporită prin toate mijloacele posibile. În cele din 
urmă, este crucial să se mențină și să se dezvolte actualul sistem de instrumente extrabugetare 
de flexibilitate, simplificând și mai mult utilizarea acestora și alocându-le suficiente fonduri. 

Următorul CFM ar trebui să realizeze un echilibru just între stabilitate, predictibilitate pe 
termen mediu și flexibilitate. Flexibilitatea și durata sunt, astfel, strâns legate între ele.

Reamintind intenția declarată a Parlamentului de a alinia, în măsura în care va fi posibil, 
durata CFM cu durata ciclurilor politice ale instituțiilor, din motive legate de responsabilitate 
și răspundere democratică, raportorul consideră că un ciclu de cinci ani ar fi prea scurt pentru 
politicile care necesită o programare pe termen mai lung și care trebuie să răspundă unor 
cerințe privind ciclul de programare și de implementare. Pe de altă parte, un CFM pe zece ani 
nu poate fi avut în vedere decât dacă s-ar ajunge la un acord cu Consiliul cu privire la nivelul 
maxim de flexibilitate. De aceea, raportorul este de părere că un nou CFM pe 7 ani, stabilit 
până în 2020, ar putea oferi mai multă stabilitate prin asigurarea continuității programelor pe 
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o perioadă mai lungă și, de asemenea, ar realiza o legătură clară cu Strategia Europa 2020. 
Raportorul subliniază însă că această opțiune trebuie să beneficieze de plafoane globale 
suficiente și de o flexibilitate adecvată, însoțită de resurse corespunzătoare, în interiorul și în 
afara cadrului, pentru a se evita problemele întâlnite în cursul perioadei 2007-2013.

Resurse care să corespundă ambițiilor
Fără resurse suplimentare suficiente în CFM aferent perioadei de după 2013, Uniunea nu va 
putea să ducă la îndeplinire prioritățile politice existente și nici noile sarcini prevăzute în 
Tratatul de la Lisabona. Raportorul respinge propunerea lansată de unele state membre de 
înghețare a bugetului UE. Acest lucru ar fi în detrimentul realizării obiectivelor convenite ale 
Uniunii, ar conduce la cheltuieli mai puțin eficiente la nivel de stat membru și nu ar răspunde 
provocărilor comune cu care se confruntă sau se vor confrunta cetățenii UE.

Reforma resurselor proprii
Modul în care a evoluat sistemul resurselor proprii al UE, înlocuit treptat de contribuțiile 
naționale și, prin urmare, perceput ca o sarcină excesivă asupra bugetelor naționale, face ca 
reforma să fie mai necesară ca oricând. Acest sistem pune un accent disproporționat pe 
fluxurile nete de numerar înspre și dinspre statele membre, diluând astfel interesul comun 
european.

Raportorul este de acord că un sistem îmbunătățit care să asigure echitate, transparență și 
venituri bugetare suficiente ar permite procesului decizional bugetar să se concentreze asupra 
priorităților-cheie ale UE care aduc o valoare adăugată veritabilă, și mai puțin asupra 
soldurilor nete între statele membre. Acesta consideră, în special, că excepțiile și mecanismele 
de corecție existente ar trebui eliminate progresiv, ca o măsură indispensabilă pentru a garanta 
un buget al UE mai echitabil și mai transparent.

Procesul de negociere
Următorul CFM este primul cadru financiar care urmează să fie adoptat în temeiului noului 
Tratat de la Lisabona în conformitate cu care, înainte să poată fi adoptat de Consiliu (hotărând 
în unanimitate), cadrul este supus aprobării obligatorii a Parlamentului (care se pronunță cu 
majoritatea membrilor care îl compun). Pentru a asigura succesul acestei proceduri delicate și 
în conformitate cu articolul 312 alineatul (5) din TFUE, raportorul îndeamnă Consiliul și 
Comisia să depună toate eforturile necesare pentru a ajunge rapid la un acord cu Parlamentul 
cu privire la metoda practică de lucru pentru procesul de negociere a CFM, care ar trebui să 
includă, de asemenea, un angajament ferm din partea Consiliului de a discuta propunerile 
referitoare la noile resurse proprii.


