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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014, în conformitate cu punctul 14 
din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și 
buna gestiune financiară
(COM(2014)0328 – C8-0020/2014 – 2014/2037(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2014)0328 – C8-0020/2014),

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20201

(Regulamentul privind CFM), în special articolul 13,

– 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 financiară2, în special punctul 14,

– având în vedere declarația comună a Parlamentului European, Consiliului și Comisiei 
privind creditele de plată, convenită în concluziile comune din 12 noiembrie 20133, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, 
adoptat definitiv la 20 noiembrie 2013,

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3/2014, adoptat de Comisie la 15 
aprilie 2014 (COM(2014)0329),

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0000/2014),

A. 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 miliarde EUR peste 
previziunile inițiale din momentul adoptării CFM 2007-2013; întrucât situația este 
inacceptabilă și sunt necesare măsuri urgente, și anume să se recurgă la mecanismele de 
flexibilitate prevăzute în Regulamentul privind CFM, pentru a nu se periclita aplicarea 
politicilor și programelor UE, astfel cum s-a convenit în unanimitate în CFM, și totodată 
să se limiteze cererile de penalități de întârziere și să se evite creșterea inutilă a 
expunerii și vulnerabilității economice a celor ce beneficiază de finanțare din bugetul 
Uniunii;

                                               
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
2 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
3 Texte adoptate, 20.11.2013, P7_TA(2013)0472.
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B. întrucât, în cadrul concilierii bugetare pentru bugetul pe 2014, Parlamentul European, 
Consiliul și Comisia au convenit de comun acord, având în vedere necesitatea asigurării 
unei evoluții ordonate a creditelor plată și pentru a se evita transferul anormal de RAL 
la bugetul pe 2015, să recurgă la diferitele mecanisme de flexibilitate prevăzute în 
Regulamentul privind CFM, inclusiv la marja pentru situații neprevăzute;

C. întrucât, după examinarea tuturor celorlalte posibilități financiare de reacție la situațiile 
neprevăzute Comisia a propus să se mobilizeze întreaga sumă a marjei pentru situații 
neprevăzute disponibilă pentru a se completa creditele de plată din bugetul general al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2014, peste plafonul de plăți;

D. întrucât este posibil ca mobilizarea în cauză să nu soluționeze în mod durabil problema 
recentă a insuficienței creditelor de plată și a creșterii nivelului angajamentelor restante, 
ci doar să limiteze creșterea numărului facturilor restante reportate pentru exercițiul 
financiar următor, care, din 2010, a crescut cu peste 50 % anual;

E. întrucât, întâmplător, această mobilizare poate fi finanțată practic fără costuri pentru 
bugetele naționale ca urmare a veniturilor suplimentare neașteptate ale exercițiului 
2014,

1. este de acord cu mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute pentru 2014 propusă de 
Comisie;

2. subliniază faptul că mobilizarea acestui instrument, în conformitate cu articolul 13 din 
Regulamentul privind CFM evidențiază, o dată în plus, necesitatea crucială ca bugetul 
Uniunii să fie din ce în ce mai flexibil;

3. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

4. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 
Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 
Consiliului și Comisiei.
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ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2014, în conformitate cu 
punctul 14 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 
2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20201, în special 
articolul 13,

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 financiară2, în special punctul 14 al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât 

(1) articolul 13 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului instituie 
marja pentru situații neprevăzute de până la 0,03 % din venitul național brut al Uniunii, 

(2) în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, Comisia 
a calculat suma absolută a marjei pentru situații neprevăzute pentru anul 20143,

(3) după examinarea tuturor celorlalte posibilități financiare de reacție la situațiile 
neprevăzute care au apărut după stabilirea, pentru prima dată, în februarie 2013, a 
plafonului de plăți în cadrul CFM pentru 2014, se constată că este necesar să se 
mobilizeze întreaga sumă a marjei pentru situații neprevăzute disponibilă pentru a se 
completa creditele de plată din bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul 
financiar 2014, peste plafonul de plăți,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2014, marja 

                                               
1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
2 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
3 Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 20 decembrie 2013 privind ajustarea tehnică a 

cadrului financiar pentru 2014 în funcție de evoluțiile VNB (COM(2013)0928).
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pentru situații neprevăzute se mobilizează pentru a se asigura suma de 4 026 700 000 EUR în 
credite de plată peste plafonul de plăți al cadrului financiar multianual.

Această sumă se utilizează pentru completarea plăților de la subrubrica 1a (282 000 000 
EUR), subrubrica 1b (3 394 700 000 EUR), rubrica 2 (100 000 000 EUR) și rubrica 4 
(250 000 000 EUR).

Articolul 2

Suma de 4 026 700 000 EUR mobilizată din marja pentru situații neprevăzute pentru 
exercițiul financiar 2014 se compensează cu marjele plafoanelor de plăți aferente exercițiilor 
următoare:

(a) 2018: 1 342 300 000 EUR
(b) 2019: 1 342 200 000 EUR
(c) 2020: 1 342 200 000 EUR

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Președintele Președintele


