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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, secțiunea III – Comisia
(0000/2014 – C8-0000/2014 – 2014/2036(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al 
Consiliului1, în special articolul 41,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, 
adoptat definitiv la 20 noiembrie 20132,

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei 
privind creditele de plată (declarația comună din 12 noiembrie 2013), convenită în 
concluziile comune din 12 noiembrie 20133, precum și declarația Parlamentului 
European și a Comisiei privind creditele de plată, convenită în cadrul acelorași concluzii 
comune,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20204

(„Regulamentul privind CFM”),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară5(„AII”),

– având în vedere Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind 
sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene6,

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014, adoptat de Comisie la 28 mai 
2014 (COM(2014)0329),

– având în vedere propunerea Comisiei de mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute 
în 2014, adoptată la 28 mai 2014 (COM(2014)0328),

                                               
1  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
2 JO L 51, 20.2.2014, p. 1.
3 A se vedea textele adoptate din 20 noiembrie 2013, P7_TA(2013)0472.
4 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
5 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
6 JO L 163, 23.6.2007, p. 17.
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– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 („PBR”) 
adoptată de Consiliu la ... și transmisă Parlamentului European la … (00000/2014 – C8-
0000/2014),

– având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizul Comisiei pentru dezvoltare 
regională, precum și scrisoarea Comisiei pentru afaceri externe, a Comisiei pentru 
dezvoltare, a Comisiei pentru mediu și a Comisiei pentru cultură (A8-0000/2014),

A. întrucât în proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014 la bugetul general pe 2014 se 
propune atât majorarea veniturilor estimate din amenzi și penalități și a altor venituri cu 
1 568 de milioane EUR, cât și majorarea creditelor de plată de la rubricile 1a, 1b, 2 și 4 
din cadrul financiar multianual (CFM) cu 4 738 de milioane EUR, cu scopul de a 
acoperi necesarul de credite de plată până la sfârșitul exercițiului pentru obligațiile care 
provin din angajamente trecute și prezente;

B. întrucât punerea în aplicare a CFM 2014-2020 a demarat cu un volum semnificativ de 
restanțe la plăți, facturile neplătite ridicându-se la circa 23,4 milioane EUR la sfârșitul 
lui 2013 numai pentru politica de coeziune, și cu un nivel de angajamente restante 
(RAL) de 221,7 miliarde EUR la sfârșitul lui 2013, cu 41 de miliarde peste previziunile 
inițiale din momentul adoptării CFM 2007-2013; 

C. întrucât, din cuantumul total al PBR 3/2014, doar 99 de milioane EUR sunt destinate să 
acopere programe din perioada 2014-2020 din cadrul politicii de coeziune, restul fiind 
legat de închiderea programelor din perioada 2007-2013 (3,296 miliarde EUR) și 
necesarul de plăți pentru alte rubrici (1,34 miliarde EUR);

D. întrucât Parlamentul, Consiliul și Comisia s-au angajat, prin declarația comună din 12 
noiembrie 2013, să se asigură că Uniunea dispune de resursele financiare necesare 
pentru a-și îndeplini obligațiile legale în 2014, urmând o progresie ordonată a plăților și 
recurgând la mecanismele de flexibilitate prevăzute în CFM, inclusiv la articolul 13 
(marja pentru situații neprevăzute); 

E. întrucât anumite delegații din cadrul Consiliului au ridicat rezerve cu privire la utilizarea 
marjei pentru situații neprevăzute în PBR nr. 4/2014, o atitudine ce, în opinia 
Parlamentului, nu se justifică și chiar contravine spiritului Regulamentului privind CFM 
și AII,

1. ia act de PBR nr. 4/2014 propus de Comisie;

2. sprijină propunerea Comisiei de majorare a nivelului plăților pentru 2014 cu 4,7 
miliarde EUR prin PBR nr. 4/2014; salută propunerea Comisiei de mobilizare a marjei 
pentru situații neprevăzute, în valoare de 4,02 miliarde EUR, după ce a analizat toate 
posibilitățile de redistribuire în cadrul bugetului adoptat pentru 2014 și după ce a 
epuizat marja disponibilă din plafonul plăților pentru 2014; 

3. consideră că aceste propuneri ale Comisiei reprezintă minimul absolut pentru acoperirea 
necesarului actual până la sfârșitul lui 2014 și nu sunt suficiente pentru a soluționa 
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efectul recurent de bulgăre al facturilor neplătite, care continuă să se extindă începând 
cu bugetul 2010; reamintește, în special, că cea mai mare parte a facturilor din cadrul 
rubricii 1b sunt prezentate în mod tradițional de statele membre la sfârșitul fiecărui 
exercițiu financiar pentru a evita eventuale dezangajări cauzate de aplicarea regulilor 
N+2 și N+3;

4. sprijină propunerea de mobilizare a marjei pentru situații neprevăzute și subliniază că, 
în interpretarea sa, conform articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul privind CFM, 
plățile aferente instrumentelor speciale nu trebuie incluse în plafoane; consideră că orice 
altă interpretare subminează fundamentul acordului politic asupra CFM 2014-2020, și 
anume înțelegerea ca, pentru a-i permite Uniunii să își îndeplinească obligațiile, ar 
trebui să se prevadă o flexibilitate maximă specifică;

5. reamintește că adoptarea proiectelor de bugete rectificative nr. 2/2014 și nr. 6/2014 va 
reduce contribuția bazată pe VNB a statelor membre la bugetul Uniunii cu suma totală 
de 10 953 de milioane EUR și că adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 4/2014 
va reduce cuantumul resurselor proprii necesare cu alte 2 433 de milioane EUR, 
compensând astfel, integral, creditele de plată suplimentare necesare conform PBR nr. 
3/2014, PBR nr. 5/2014 (resurse suplimentare necesare în valoare de 47 de milioane 
EUR pentru FSUE, în beneficiul Italiei, Greciei, Sloveniei și Croației) și PBR nr. 
7/2014 (resurse suplimentare necesare în valoare de 80 de milioane EUR pentru FSUE, 
în beneficiul Croației, Bulgariei și Serbiei); 

6. își exprimă, prin urmare, intenția de a desfășura procedura pentru adoptarea proiectului 
de buget rectificativ nr. 3/2014 în paralel cu negocierile privind PBR nr. 2/2014, PBR 
nr. 4/2014 (inclusiv scrisoarea rectificativă nr. 1/2014 la PBR nr. 4/2014), PBR nr. 
5/2014, PBR nr. 6/2014 și PBR nr. 7/2014; 

7. subliniază că adoptarea fără amendamente a proiectelor de bugete rectificative nr. 2, 3, 
4, 5, 6 și 7 ar determina un sold bugetar global pozitiv și o reducere totală a 
contribuțiilor bazate pe VNB ale statelor membre, care ar asigura credite de plată 
suficiente în 2014 pentru a acoperi obligațiile legale existente ale Uniunii; 

8. subliniază că declarațiile comune din 12 noiembrie 2013 fac parte integrantă din acordul 
privind bugetul 2014 și reprezintă un angajament oficial din partea celor trei instituții, 
care trebuie respectat în totalitate ca semn al încrederii reciproce și al unei cooperări 
loiale; 

9. este dispus să aprobe poziția Consiliului asupra proiectului de buget rectificativ nr. 
3/2014, cu condiția ca Consiliul să adopte propunerea de bază a Comisiei fără 
amendamente și să adopte proiectele de bugete rectificative nr. 2/2014, nr. 4/2014, nr. 
5/2014, nr. 6/2014 și nr. 7/2014 fără amendamente;

10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei și parlamentelor naționale.


