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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

A. întrucât Analiza anuală a creșterii prezentată de Comisie la 28 noiembrie 2014 definește 
trei direcții principale de acțiune pentru 2015 - o stimulare coordonată a investițiilor 
private, un angajament reînnoit în favoarea reformelor structurale și aderarea la o politică 
de responsabilitate bugetară - punând pentru prima oară accentul pe contribuția bugetului 
european la realizarea acestor obiective;

B. întrucât, ținând seama de adoptarea regulamentului de instituire a Fondului european 
pentru investiții strategice, de lansarea programelor operaționale aferente Fondului de 
coeziune, de reportarea către exercițiile 2015, 2016 și 2017 a creditelor de angajament 
aferente perioadei 2007-2013 care nu au fost utilizate în 2014, precum și de majorarea 
prefinanțării destinate Inițiativei europene privind ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, semestrul precedent a înregistrat numeroase realizări bugetare utile pentru 
atingerea obiectivelor stabilite în Analiza anuală a creșterii;

C. întrucât bugetul european a demonstrat astfel valoarea sa adăugată, dar și limitele acțiunii 
politice europene, ilustrate de un buget care nu este finanțat prin veritabile resurse proprii, 
al cărui cuantum total se situează sub 1 % din PIB și care este delimitat de un cadru 
multianual cu o durată de șapte ani,

1. salută prezentarea raportului celor cinci președinți, intitulat „Finalizarea Uniunii 
economice și monetare europene”, însă regretă nerespectarea calendarului de punere în 
aplicare a acestui raport ca urmare a gravității crizei din Grecia;

2. salută măsurile adoptate pentru a simplifica și a optimiza implementarea semestrului 
european: reorientarea atenției către prioritățile stabilite, limitarea numărului de 
documente și prelungirea intervalelor de timp dedicate dezbaterii, consolidarea 
dimensiunii politice și creșterea gradului de participare a autorităților naționale;

3. salută propunerile prezentate în ceea ce privește consolidarea controlului parlamentar, în 
special sugestia referitoare la adaptarea structurilor Parlamentului European la natura 
specifică a monedei unice;

4. salută apelul lansat în vederea integrării în dreptul primar al Uniunii a instrumentelor 
interguvernamentale, cum ar fi Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța și 
Mecanismul european de stabilitate, punând astfel capăt deficitului de legitimitate 
democratică;

5. salută lansarea recentă a unui proces de reflecție privind un mecanism de stabilizare 
bugetară pentru zona euro, care reprezintă un prim pas în direcția instituirii unei trezorerii 
europene; subliniază faptul că publicarea unei cărți albe privind acest subiect, anunțată 
pentru primăvara anului 2017, coincide cu evaluarea la jumătatea perioadei a CFM; 
reamintește, în acest context, solicitarea sa ca o finanțare sau un instrument suplimentar de 
acest tip să facă obiectul controlului bugetar al Parlamentului și să utilizeze un pachet 
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financiar constituit peste limita plafonului prevăzut pentru CFM în perioada 2014-2020; 
reiterează, de asemenea, importanța pe care o acordă instituirii unui nou sistem de resurse 
proprii, care ar trebui să conducă la o reformă autentică a finanțării Uniunii, fără 
majorarea sarcinii fiscale suportate de cetățeni;

6. salută adoptarea regulamentului de instituire a Fondului european pentru investiții 
strategice și subliniază faptul că Parlamentul European a jucat un rol important pentru a 
limita cât mai mult posibil redistribuirea fondurilor alocate programului Orizont 2020 și 
Mecanismului pentru interconectarea Europei;

7. consideră că succesul acestui plan de investiții are o importanță crucială și, prin urmare, 
intenționează să monitorizeze îndeaproape punerea sa în aplicare, în special pentru a 
preveni orice tendință de deconsolidare a cheltuielilor efectuate pentru investiții și a 
datoriilor publice.


