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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 2007-2013
(2008/2055(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 268 și 
280,

– având în vedere procesul de ratificare a Tratatului de la Lisabona aflat în desfășurare, 

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

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2005 privind provocările politice și resursele 
bugetare ale Uniunii extinse în perioada 2007-20132, 

– având în vedere documentul de lucru al Comisiei din 3 noiembrie 2008 privind reforma 
bugetului pentru o Europă în schimbare (SEC(2008)2739),

– având în vedere Conferința privind reforma bugetului pentru o Europă în schimbare 
găzduită de Comisie la 12 noiembrie 2008,

– având în vedere Rezoluțiile sale din 13 decembrie 20073 și din 18 decembrie 20084 
referitoare la proiectele de buget general pentru 2008 și 2009 ale Uniunii Europene (toate 
secțiunile),

– având în vedere Rezoluția sa din 29 martie 2007 privind viitorul resurselor proprii ale 
Uniunii Europene5,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 decembrie 2007 referitoare la propunerea modificată 
de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Acordului 
interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară 
în ceea ce privește cadrul financiar multianual6,

– având în vedere poziția sa din 18 decembrie 2008 referitoare la propunerea de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului de creare a unui mecanism de reacție rapidă la 
creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare7,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 februarie 2008 referitoare la Al patrulea raport privind 

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
2 JO C 124 E, 25.5.2006, p. 373.
3 JO C 323 E, 18.12.2008, p. 454.
4 Texte adoptate, P6_TA(2008)0622.
5 Texte adoptate, P6_TA(2007)0098.
6  JO C 323 E, 18.12.2008, p. 263.
7 Texte adoptate, P6_TA(2008)0576. 
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coeziunea economică și socială1,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2008 privind evaluarea „stării de sănătate” a 
PAC2,

– având în vedere concluziile Consiliilor Europene din 15-16 decembrie 2005, 21-22 iunie 
2007 și 11-12 decembrie 2008,

– având în vedere răspunsul Curții de Conturi Europene la comunicarea Comisiei intitulată 
„Reforma bugetului pentru o Europă în schimbare” (SEC(2007)1188), 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele Comisiei pentru afaceri 
externe, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru 
agricultură (A6-0110/2009),

A. întrucât Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit asupra Acordului 
interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară 
în urma unor negocieri intense, bazate pe poziția de negociere a Parlamentului European 
din 8 iunie 2005, pe o analiză amănunțită a necesităților în vederea identificării 
priorităților politice și pe acordul convenit de statele membre în 2005;

B. întrucât AII din 17 mai 2006 prevede ca, până la sfârșitul lui 2009, Comisia să prezinte un 
raport referitor la funcționarea acestuia și invită Comisia să efectueze o revizuire completă 
globală a tuturor aspectelor legate de cheltuielile UE, inclusiv de politica agricolă comună, 
de resurse și de compensarea în favoarea Regatului Unit, și să prezinte un raport referitor 
la aceste aspecte în 2008-2009;

C. întrucât Comisia a lansat o amplă consultare publică în septembrie 2007, la care s-au 
înregistrat peste 300 de contribuții, și a găzduit o conferință pe tema „Reforma bugetului 
pentru o Europă în schimbare” la 12 noiembrie 2008, conferință care a marcat prima etapă 
a procesului de evaluare;

D. întrucât Comisia intenționează să prezinte cel târziu în toamna anului 2009 o comunicare 
care să definească principalele orientări ale următorului cadru financiar și ar trebui să 
prezinte un raport despre funcționarea AII (etapa a doua a procesului), în timp ce 
propunerile pentru următorul cadru financiar multianual (CFM) și AII vor fi făcute de 
viitoarea Comisie (etapa a treia) în cursul anului 2010;

E. întrucât procesul de ratificare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene nu este 
finalizat;

F. întrucât dispozițiile financiare ale Tratatului de la Lisabona stipulează că CFM va avea 
caracter obligatoriu din punct de vedere juridic în temeiul Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene și o durată de „cel puțin 5 ani”;

1 Texte adoptate, P6_TA(2008)0068.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0093.
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G. întrucât Tratatul de la Lisabona prevede o extindere a competențelor Uniunii Europene, 
extindere ale cărei consecințe s-ar putea reflecta într-un număr de politici noi pentru care 
ar putea fi necesare temeiuri juridice și o finanțare corespunzătoare;

H. întrucât instituțiile ar trebui să garanteze, prin calendarul următorului cadru financiar, 
legitimitatea democratică și adaptarea la mandatele Comisiei și Parlamentului în cât mai 
mare măsură, luând în considerare o eventuală prelungire și ajustare a actualului CFM 
până în 2015/2016;

I. întrucât desemnarea unei noi Comisii și audierile programate să se desfășoare în acest 
context ar trebui să fie o ocazie pentru Parlamentul nou-ales să-i audieze și să-i evalueze 
pe noii comisari în ceea ce privește prioritățile lor politice și bugetele considerate necesare 
în acest sens;

J. întrucât evaluarea la jumătatea perioadei a programelor legislative în desfășurare, 
programată pentru 2010-2011, ar trebui să reprezinte o bază importantă pentru evaluarea 
viitoare a programelor în desfășurare și a priorităților viitoare și ar trebui să fie luată în 
considerare pentru o eventuală prelungire și ajustare a actualului CFM până la sfârșitul lui 
2015/2016, 

1. reamintește că Parlamentul a contribuit intensiv la elaborarea CFM 2007-2013 și a AII din 
17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară, asigurând în același 
timp continuitatea legislației UE prin lansarea unui număr foarte mare de programe 
multianuale; consideră că majoritatea recomandărilor din raportul Parlamentului sunt încă 
valabile, deoarece sunt întemeiate pe o abordare ascendentă, care face legătura între 
sarcini și promisiuni, pe de o parte, și mijloacele bugetare necesare, pe de altă parte; în 
acest context, este de părere că anumite principii și orientări generale bazate pe experiența 
anterioară ar putea fi transmise viitorului Parlament,

O abordare în trei etape

2. salută inițiativa Comisiei de organizare a unei ample consultări deschise, care urmărește 
găsirea de idei noi și identificarea tendințelor emergente; cu toate acestea, reamintește că, 
în limitele prerogativelor instituționale de care se bucură fiecare instituție, Parlamentul 
European are dreptul să analizeze alte soluții și orientări, pe baza consultărilor și 
audierilor planificate pe cont propriu;

3. consideră că, pe parcursul ultimilor doi ani după intrarea în vigoare a CFM 2007 și a AII 
din 17 mai 2006, au fost înregistrate progrese în ceea ce privește cei trei piloni menționați 
de Parlament în rezoluția sa din mai 2006: armonizarea priorităților politice și a 
necesităților financiare, modernizarea structurii bugetului și îmbunătățirea calității 
execuției bugetului UE; constată totuși că este loc de mai bine, în special în ceea ce 
privește întocmirea declarației de asigurare (DAS) convenite atunci, simplificarea 
normelor și ameliorarea utilizării fondurilor deja prevăzute, dar utilizate într-o măsură 
foarte redusă;
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4. reamintește că este conștient de faptul că o serie de aspecte au rămas nerezolvate în 
acordul final, cum ar fi introducerea declarațiilor de gestiune naționale și regionale; 
subliniază apariția necesității de finanțare suplimentară pentru prioritățile politice ale UE, 
în special pentru Galileo, Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) și 
mecanismul alimentar și că a fost găsită o soluție cu ajutorul instrumentelor existente în 
cadrul AII din 17 mai 2006; constată că nici Consiliul nu a putut pune în aplicare acordul 
Consiliului European care viza alocarea a 5 miliarde EUR din bugetul UE pentru planul 
de redresare și de sprijin economic; consideră că vor fi necesare și alte rectificări ale 
actualelor CFM și AII, bazate pe o revizuire adecvată și ambițioasă; 

5. subliniază faptul că trebuie făcută distincția între revizuirea anumitor programe din cadrul 
CFM actual pe baza evaluării la jumătatea perioadei a legislației care va avea loc în 2010-
2011, provocările existente rezultate ca urmare a finanțării insuficiente a rubricilor 4 și 1a 
și noile provocări, ca de exemplu energia, schimbările climatice, cetățenia, libertatea, 
securitatea și justiția, lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere, PESC, 
precum și alte politici asociate noilor competențe prevăzute în Tratatul de la Lisabona și 
pregătirea noului CFM; subliniază că prelungirea duratei actualului CFM sporește 
necesitatea de a realiza o revizuire ambițioasă la jumătatea perioadei;

6. subliniază faptul că actualul context și anumite incertitudini legate de procesul de 
ratificare a Tratatului de la Lisabona, pe de o parte, și finalul actualei legislaturi 
parlamentare, rezultatul alegerilor europene și stabilirea noii Comisii în contextul 
economic actual, pe de altă parte, nu vor permite luarea unor poziții detaliate având ca 
obiectiv o revizuire ambițioasă în următoarele luni; subliniază totuși că o revizuire 
ambițioasă ar trebui să constituie o prioritate urgentă pentru noul Parlament și noua 
Comisie;

7. consideră, prin urmare, că o revizuire realistă la jumătatea perioadei ar trebui să fie 
efectuată în trei etape:

(a)  rezolvarea deficiențelor și a aspectelor nesoluționate din cadrul procedurilor 
bugetare anuale, dacă este posibil adoptând mai multă flexibilitate și, după caz, 
folosind o parte din marja rămasă sub plafonul resurselor proprii;

 analiza evaluării la jumătatea perioadei;
(b)  pregătirea unei eventuale prelungiri și ajustări a CFM actual până în 2015/2016 

pentru a permite o tranziție lină spre un sistem cu un CFM cu o durată de cinci ani 
care să confere fiecărui Parlament și fiecărei Comisii, pe parcursul mandatelor lor 
respective, responsabilitatea politică pentru fiecare CFM;

 eventuale ajustări și prelungiri ale programelor actuale, în conformitate cu 
legislația (2010-2011) și cu eventuala prelungire a CFM, lucru solicitat deja de 
Parlament în repetate rânduri;

(c)  pregătirea următorului CFM care să înceapă în 2016/2017; această etapă va fi 
responsabilitatea Parlamentului ales în 2014;

Principii generale

8. reamintește că plafonul resurselor proprii reprezintă 1,31% din VNB al UE în 
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angajamente și 1,24% din VNB al UE în plăți; de asemenea, reamintește faptul că în 
fiecare an rămân disponibile marje semnificative sub plafonul stabilit în cadrul financiar, 
în special în ceea ce privește plățile (8,3 miliarde EUR în 2007, 13 miliarde EUR în 2008, 
7,8 miliarde EUR în 2009); mai mult, reamintește că există marje uriașe între plafonul 
CFM și plafonul resurselor proprii ale UE1 (36,6 miliarde EUR în 2010, 44,2 miliarde 
EUR în 2011, 45 miliarde EUR în 2012 și 50,6 miliarde EUR în 2013)2;

9. își confirmă poziția din martie 2007 prin care sublinia faptul că „legătura politică dintre 
reforma veniturilor și revizuirea cheltuielilor este inevitabilă și perfect rezonabilă”; 
consideră că cele două procese ar trebuie derulate în paralel, cu scopul de a le fuziona într-
o reformă globală și integrată pentru crearea unui nou sistem de finanțare și cheltuieli al 
UE cel târziu pentru CFM care va începe în 2016/2017, un sistem care ar presupune ca 
activitatea de pregătire, inclusiv ratificarea, să fie efectuată în prealabil; solicită 
examinarea unui sistem care să permită aducerea beneficiilor și obligațiilor la un nivel mai 
adecvat între statele membre;

10. consideră că totalul resurselor UE nu trebuie să fie afectat de actuala criză economică 
mondială, chiar dacă VNB al statelor membre nu va mai urma o curbă ascendentă; prin 
urmare, este convins că UE ar trebui să-și concentreze fondurile pe politici cu o valoare 
adăugată clară la nivel european, respectând pe deplin principiile subsidiarității, 
proporționalității și solidarității; reamintește că, în contextul crizei, această valoare 
adăugată se bazează în mare măsură pe principiul fundamental al solidarității între 
popoarele Europei; 

11. subliniază că buna gestiune financiară și o gestionare mai bună de către statele membre și 
Comisie prin care să se armonizeze prioritățile politice cu nevoile financiare ar trebui să 
rămână o prioritate pentru următorii ani și că acest obiectiv ar trebui urmărit prin 
identificarea prealabilă a priorităților pozitive și negative și nu prin auto-impunerea unor 
plafoane; consideră așadar că CFM ar trebui să fie caracterizat de un grad mai mare de 
flexibilitate; subliniază faptul că provocările cu care se confruntă UE (criza alimentară, 
energetică și criza sectorului financiar) sunt de o amploare rar întâlnită în istoria sa; 
consideră că un răspuns cu adevărat european la criza din aceste sectoare necesită măsuri 
legislative și bugetare la nivel internațional;  

12. deoarece prioritățile politice ale Uniunii evoluează în permanență ca rezultat al 
globalizării, al schimbărilor demografice, al dezvoltării tehnologice, al necesității de 
asigurare și diversificare a surselor de alimentare cu energie și al schimbărilor climatice, 
consideră că este esențială reevaluarea și optimizarea cheltuielilor UE pentru a maximiza 
valoarea adăugată și eficiența acțiunilor UE;

13. este convins că 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 ale UE, dar și pentru a facilita procesul decizional din cadrul 
instituțiilor; se așteaptă ca, în temeiul Declarației nr. 1 din AII din 17 mai 2006, Comisia 
să prezinte inițiative relevante în acest sens în cadrul viitoarelor sale propuneri;

1 Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al 
Comunităților Europene (JO L 253, 7.10.2000, p. 42).
2 1,24% din plafonul de resurse proprii față de plafonul CFM bazat pe estimarea din 2009 a VNB al UE 27.
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14. reamintește că la punctul 21 din AII se prevede că „în cazul unor circumstanțe 
neprevăzute, cadrul financiar poate fi revizuit, la propunerea Comisiei, în conformitate cu 
plafonul aferent resurselor proprii”; critică încă o dată comportamentul irațional al 
Consiliului care s-a opus în mod repetat utilizării acestei posibilități de revizuire;

15. își reiterează dorința de a vedea o îmbunătățire concretă și rapidă a punerii în aplicare de 
către statele membre și Comisie a politicilor UE și în special a politicii de coeziune; se 
așteaptă ca angajamentul comun al Comisiei și Consiliului în numele statelor membre din 
noiembrie 2008 să simplifice procedurile (în special ETS), pentru a accelera efectuarea 
plăților, și să genereze efecte pozitive asupra bugetelor viitoare; este dispus să ia măsuri 
politice și administrative dacă situația actuală nu se va schimba; sugerează că 
simplificarea procedurilor ar trebui să devină o prioritate și în alte domenii, cum ar fi, de 
exemplu, cercetarea și inovarea și politicile privind IMM-urile;

16. constată că ar trebui să se acorde o prioritate deosebită gestionării eficiente a cheltuielilor 
UE; constată, de asemenea, că este extrem de important ca alocarea fondurilor să se 
bazeze pe criterii obiective și pe o evaluare permanentă a randamentului lor; consideră că 
ar trebui încurajate, în acest sens, parteneriatele de tip public-privat (PPP) solide și 
eficiente;

17. regretă evoluția lentă a dezbaterii pe tema reformei sistemului de finanțare a bugetului 
UE, care a devenit și mai urgentă ca urmare a crizei economice; regretă, în special, faptul 
că nu s-a profitat de ocazia de a stabili un sistem de licitare a drepturilor de emisii de gaze 
cu efect de seră pentru a lansa o dezbatere politică fundamentală pe tema alocării noilor 
resurse publice create prin deciziile UE; îndeamnă ca această dezbatere să fie lansată în 
contextul revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar; 

18. constată că o mare parte a obiectivelor UE au fost luate în considerare de statele membre 
la adoptarea bugetelor naționale; insistă să se înregistreze și să se publice creditele astfel 
mobilizate în fiecare stat membru pentru a măsura mai ușor eforturile depuse de acestea și 
a evalua sumele care trebuie prevăzute în bugetul UE pentru domeniile în care eforturile 
statelor membre trebuie încurajate sau completate;

Observații specifice

19. este hotărât să găsească finanțarea corespunzătoare pentru politici noi sau suplimentare, 
care ar putea decurge din posibila intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona (ca de 
exemplu politici pentru energie, spațiu și cercetare în cadrul rubricii 1a; cooperare 
judiciară în cadrul rubricii 3a; tineret, sport, politici de informare și comunicare, sănătate 
publică în cadrul rubricii 3b; ajutoare umanitare, Serviciul european pentru acțiune 
externă în cadrul rubricii 4);

20. reamintește că rubricile 1a, 3 și 4 sunt deja subfinanțate în cadrul actualului CFM; 
subliniază faptul că politicile suplimentare nu ar trebui să modifice echilibrul dintre 
principalele categorii ale actualului CFM și nici să pună în pericol prioritățile existente; de 
asemenea, subliniază faptul că, în cazul în care statele membre vor continua să insiste 
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asupra unei „abordări de 1%”, nu va exista nicio altă alternativă bugetară pentru a finanța 
noile priorități decât contribuția de la principalele două politici de la rubricile 1b și 2;

21. consideră că acordarea de mijloace necesare Uniunii pentru a-și îndeplini ambițiile 
politice în domeniul securității energetice și al combaterii schimbărilor climatice ar trebui 
să facă parte dintr-o revizuire pe termen scurt, independentă de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona; este dispus să examineze posibilitatea creării unui fond specific 
în acest scop; subliniază că acest lucru ar trebui să constituie, de asemenea, o prioritate de 
bază pentru următorul CFM, de preferință printr-un acord global privind modalitățile de 
finanțare a politicilor din domeniul schimbărilor climatice; preconizează, într-o 
perspectivă pe termen lung, crearea unei noi categorii care să reunească toate politicile 
bugetare relevante în materie de combatere a schimbărilor climatice;

22. subliniază necesitatea unei coerențe politice în acest sens și atrage atenția asupra nevoii de 
a examina toate programele principale sub aspectul schimbărilor climatice, inclusiv 
programele agricole și de coeziune, cele privind rețelele energetice și de transport și 
programele de dezvoltare;

23. își reiterează disponibilitatea de a iniția negocieri cu Consiliul în legătură cu propunerile 
Comisiei de a finanța proiecte pentru energie și rețele (banda largă) în contextul Planului 
de redresare a UE;

24. insistă asupra atingerii obiectivului de majorare a fondurilor pentru cercetare și inovare la 
3% din VNB al UE până în 2010; subliniază că cercetarea științifică, infrastructura 
științifică, dezvoltarea și inovarea tehnologică sunt priorități ale Strategiei de la Lisabona 
și reprezintă factori-cheie pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă, 
dezvoltarea durabilă și competitivitatea UE; 

25. subliniază potențialul programelor din domeniul educației, culturii și tineretului pentru 
apropia Europa de cetățenii săi și a promova diversitatea culturală, precum și înțelegerea 
reciprocă, pe lângă rolul pe care îl joacă educația în atingerea obiectivelor Strategiei de la 
Lisabona și în adaptarea competențelor la noile provocări și oportunități care apar în 
contextul crizei economice și financiare și al schimbărilor climatice;

26. reamintește faptul că rubrica 4, „UE ca actor mondial”, rămâne subfinanțată în mod 
cronic; solicită Comisiei să facă propuneri: privind o perspectivă de finanțare pe termen 
lung pentru a contribui la realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului; referitoare 
la angajamente care să decurgă dintr-un acord internațional privind schimbările climatice, 
independent de ajutorul pentru dezvoltare; pentru preveniea conflictelor și promovarea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; privind o politică de vecinătate 
credibilă; și privind PESC/PESA (supuse procedurilor de descărcare de gestiune 
corsepunzătoare), pentru a evita negocierile repetate și interminabile cu Consiliul din 
timpul procedurilor bugetare anuale; 

27. reamintește angajamentele asumate de statele membre în 2005 în vederea atingerii 
obiectivului de 0,7% din VNB al UE pentru asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) în 
2015; consideră că acordarea de sprijin din bugetul UE poate fi un stimulent util pentru a 
ajuta statele membre în atingerea acestui obiectiv; își reafirmă dorința de a integra Fondul 
european de dezvoltare în bugetul general, pentru a spori transparența prin procedurile 
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decizionale urmărite și controlate la nivel parlamentar;

28. invită Parlamentul ales în 2009, din motive de transparență, să includă în structura 
bugetară normală fondurile care în prezent funcționează în afara bugetului;

o

o o

29. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Document de lucru privind revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2013: 
observații inițiale

1. Situația actuală

Mandatul revizuirii

1. Revizuirea bugetară își are originile în concluziile Consiliului European din decembrie 
2005 și ulterior, în Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna 
gestiune financiară (AII) prin care s-a instituit noul cadru financiar. 

 
Declarația nr. 1 din AII din 17 mai 2006

În conformitate cu punctul 7 din Acordul interinstituțional, Comisia pregătește un raport privind 
funcționarea Acordului interinstituțional până la sfârșitul anului 2009, însoțit, dacă este necesar, de 
propuneri adecvate.

Declarația nr. 3 din AII din 17 mai 2006

1. În conformitate cu concluziile Consiliului European, Comisia a fost invitată să realizeze o revizuire 
completă, globală, cuprinzând toate aspectele legate de cheltuielile UE, inclusiv politica agricolă 
comună, și de resurse, inclusiv compensarea în favoarea Regatului Unit și să realizeze raportul pentru 
2008/2009. Această revizuire trebuie să fie însoțită de o evaluare a funcționării acordului 
interinstituțional. Parlamentul European este asociat revizuirii în toate stadiile procedurii, în temeiul 
următoarelor dispoziții:

— pe durata fazei de examinare care urmează prezentării revizuirii de către Comisie, se asigură 
derularea unor discuții adecvate cu Parlamentul European, pe baza dialogului politic normal dintre 
instituții, și luarea în considerare în mod riguros a pozițiilor Parlamentului European;

— în conformitate cu concluziile sale din decembrie 2005, Consiliul European „poate adopta decizii 
privind toate subiectele reglementate de revizuire”. Parlamentul European participă la toate măsurile 
formale de monitorizare, în conformitate cu procedurile relevante și respectând pe deplin drepturile 
stabilite pentru acesta.

2. Ca parte a procesului de consultare și reflecție care are ca rezultat întocmirea revizuirii, Comisia se 
angajează să țină seama de schimbul de opinii aprofundat pe care îl are cu Parlamentul European la 
analizarea situației.  Comisia ține seama, de asemenea, de intenția Parlamentului European de a 
convoca o conferință privind revizuirea sistemului de resurse proprii, la care să participe Parlamentul 
European și parlamentele naționale. Comisia ia în considerare rezultatul unei asemenea conferințe ca 
o contribuție în cadrul procesului de consultare. Se înțelege că propunerile Comisiei sunt înaintate pe 
răspunderea deplină a acesteia.

În rezoluția sa în a doua lectură1 referitoare la bugetul 2007, Parlamentul:
14. confirmă că analiza politică pregătită de Comisia temporară privind provocările politice și 
resursele bugetare ale Uniunii extinse în perioada 2007-2013 și rezoluția corespunzătoarea doptată de 

1 P6_TA-PROV(2006)0570
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Parlament la 8 iunie 2005 rămân temeiul pentru revizuirea și eventuala modificare a AII.

2. Pentru a defini sfera și conținutul revizuirii, ar trebui făcută distincția între:

- revizuirea pe termen scurt a AII (acoperită de declarația nr. 1 din AII), care vizează 
evaluarea funcționării CFM și prezentarea de către Comisie a unor propuneri 
adecvate;

- revizuirea pe termen mediu/lung care să pregătește sistemul de finanțare de după 
2013 (acoperită de Declarația nr. 3 din AII) corespunde „clauzei de revizuire 
completă globală” menționate în concluziile Consiliului European. Aceasta ar viza: 
reformarea mecanismului de finanțare, adică a resurselor proprii și a cheltuielilor, 
inclusiv a PAC (cofinanțare), compensarea în favoarea Regatului Unit și eventualele 
consecințe probabile care ar implica o revizuire a tratatului.

3. La 15 ianuarie 2007, Comisia a prezentat o „notă de informare din partea Președintelui 
privind revizuirea pieței interne, bilanțul social și revizuirea bugetară”1 ca răspuns 
preliminar la mandatul său (etapa 1). În acest document, Comisia precizează etapele și 
calendarul revizuirii. Această revizuire „nu ar trebui să fie percepută sub nicio formă 
drept pregătirea unui nou cadru financiar multianual și nu ar trebui să îl anticipeze.” 
„Scopul procesului de consultare este stimularea ideilor.” Consultarea va implica 
Parlamentul European, Consiliul și statele emmbre, dar și părțile implicate în politicile 
UE, actori-cheie de la nivel local, regional și național și societatea civilă. 

4. După ce a amânat din iunie până în septembrie, Comisia a prevăzut să adopte un 
document tematic la 12 septembrie. Astfel, Comisia va lansa procesul de consultare pe 
răspunderea sa (etapa 2). Sunt ridicate o serie de chestiuni problematice, însă 
documentul păstrează un caracter voit „deschis”. Cea de a treia etapă va consta în 
prezentarea unei Cărți albe (la sfârșitul lui 2008, prima jumătate a lui 2009?) care ar 
trebui să servească drept bază pentru propunerile privind următorul cadru financiar. 
Cartea albă va fi, se pare, pregătită cu ajutorul unui seminar de brainstorming în 
aprilie. mai 2008 la care va fi invitat să participe și PE.

5. Parlamentul European a creat o comisie temporară care și-a adoptat raportul final la 8 
iunie 2005, la timp pentru a stabili poziția PE înainte de Consiliul European din iunie 
2005 care nu a ajuns la nicio concluzie cu privire la acest subiect. Decizia Consiliului 
European a fost amânată până în decembrie 2005. După aproape doi ani de negocieri 
intense, cadrul financiar multianual pentru perioada 2007-2013 (CFM) și Acordul 
interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII) au fost în 
sfârșit convenite la 17 mai 2006.

6. În rezoluția sa cu privire la încheierea AII, Parlamentul European sublinia că „acordul 
încheiat între cele trei instituții la 4 aprilie 2006 a fost singurul compromis la care PE a 
putut ajunge în cadrul negocierilor”, a recunoscut că „rămân încă o serie de probleme 
nerezolvate de negocieri” și a considerat că „aceste probleme ar trebui abordate în 
cadrul revizuirii 2008-2009 și, atunci când este posibil, în cursul procedurilor bugetare 
anuale”.

1 SEC(2007)42/2-05-1772
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7. Rpoartorul dorește să reamintească că activitatea intensă desfășurată de comisia 
temporară care a stabilit poziția PE cu privire la prioritățile pentru perioada 2007-2013 
ar trebui să rămână elementul de referință al lucrărilor efectuate până în prezent, 
precum și baza evaluărilor viitoare, astfel cum a subliniat Parlamentul în diferite 
rezoluții. Raportorul reamintește, de asemenea, că în cursul negocierilor el a estimat că 
un cuantum suplimentar minim de aproximativ 12 miliarde EUR era necesar pentru a 
satisface nevoile legate de responsabilitatea UE. PE a subliniat, de asemenea, 
necesitatea efectuării unor reforme calitative. 

8. Raportorul observă că în statele membre și în instituții există anumite ezitări cu privire 
la calendarul și sfera revizuirii. De aceea, își exprimă îndoielile în ceea ce privește 
evoluțiile prevăzute:

 - calendarul stabilit de Comisie corespunde voinței politice generale?
- nu ar fi înțelept să ia în considerare caracterul incert al contextului general și faptul 
că prioritățile actuale s-ar putea schimba?
- este rezonabil să se lanseze o reflecție politică referitoare la un proces ambițios care 
va fi hotărât de noii actori (noul Parlament și noua Comisie)?
- este actualul context favorabil și suficient de pregătit pentru a deschide o discuție 
privind principalele politici actuale (PAC, coeziune, cercetare) pentru perioada de 
după 2013?

2. Etapele următoare

Un calendar complex

9. După doi ani de incertitudine, viitorul instituțional al Uniunii Europene a fost relansat 
de Consiliul European din iunie 2007. Cele 27 de state membre au convenit să 
convoace o conferință interguvernamentală care să pregătească Tratatul de reformă pe 
baza proiectului de constituție. Dacă procesul de ratificare continuă după cum este 
prevăzut, Tratatul de reformă ar putea intra în vigoare la mijlocul lui 2009, mai mult 
sau mai puțin în același timp cu alegerile europene. În cazul unui eșec al procesului de 
ratificare a Tratatului de reformă, consecințele asupra proiectului și bugetului 
european nu pot fi prevăzute.

10. Raportorul este de părere că procesul de revizuire ar trebui să țină seama de acest nou 
context. Îm cazul în care calendarul prevăzut în concluziile Consiliului European este 
respectat, în a doua jumătate a anului 2009 ar trebui să aibă loc intrarea în vigoare a 
unui nou tratat, alegerea unui nou Paralment în iunie 2009 și desemnarea unei noi 
Comisii. În acest context, discuțiile interinstituționale privind revizuirea ar putea fi 
întârziate pentru a se evita riscul unor confuzii.

CÂND CE 

IAN. - IUNIE 2007 COMISIA PREZINTĂ O FOAIE DE PARCURS
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SEPTEMBRIE 2007 COMISIA PUBLICĂ DOCUMENTUL TEMATIC
IULIE - DEC. 2007 COMISIA ȘI „BILANȚUL DE SĂNĂTATE” AL 

PACETAPA DE CONSULTARE
IAN. - IUNIE 2009
ALEGEREA PE

SEMINARUL DE BRAINSTORMING
COMISIA PREZINTĂ CARTEA ALBĂ

JUMĂTATEA LUI 2009 INTRAREA ÎN VIGOARE A TRATATULUI DE 
REFORMĂ?

IULIE - DEC. 2009
NOUA COMISIE

AUDIERILE COMISARILOR DESEMNAȚI

IAN. - IUNIE 2010 COMISIA ADOPTĂ PROPUNERI OFICIALE?

11. Pe lângă Tratatul de reformă, care va fi prima prioritate a statelor membre și a 
instituțiilor în lunile următoare, mai sunt și alți factori interni și externi care vor 
influența revizuirea, cum ar fi „clauza de rendez-vous” a reformei PAC și raportul 
referitor la politica de coeziune în 2008, pregătirea pachetului privind energia, 
revizuirea Regulamentului financiar, alegerile europene, noua Comisie, precum și 
acordurile multilaterale, ca de exemplu următoarele runde de negocieri din cadrul 
OMC.

O abordare în trei etape

12. Raportorul consideră că revizuirea ar trebui să cuprindă trei piloni:

- rezolvarea problemelor care nu au putut fi soluționate suficient în cadrul negocierilor 
privind actualul CFM;
- o analiză a evaluării la jumătatea perioadei a noilor programe, astfel cum se prevede 
în legislație, precum și o analiză a reformelor convenite;
- pregătirea noului CFM de după 2013.

13. Raportorul constată că programele din noua generație legată de CFM 2007-2013 au 
fost adoptate aproape în întregime, deși unele dintre ele au fost întârziate din cauza 
unor probleme privind adoptarea actelor legislative. Un număr limitat de programe 
(Galileo, Fiscalis, programul-cadru privind drepturile fundamentale și justiția) sunt în 
curs de adoptare (a se vedea tabelul din anexa 2).

14. În ceea ce privește problemele nerezolvate, raportorul constată că deja din primul an al 
CFM actual se pot observa deficiențe la rubrica 1A și la rubrica 4, pentru care va 
trebui să se găsească soluții în cursul procedurii anuale 2008. O finanțare adecvată a 
EIT și Galileo necesită un cuantum suplimentar de 2,7 miliarde EUR pe perioada de la 
rublica 1A. La rubrica 4 se înregistrează o situație similară. Deși delegația PE a reușit 
să majoreze cuantumul aferent rubricii 4 cu 1 miliard în timpul negocierilor, PESC 
rămâne subfinanțată în mod cronic. Alte necesități pot apărea la rubrica 3B. Trebui 
reamintit că, la trialogul din 4 aprilie 2006, delegația PE a solicitat și a obținut un 
cuantum suplimentar de 4 miliarde EUR în plus față de sumele hotărâte de Consiliul 
European. 

15. În privința evaluării noilor programe, actele legislative prevăd că evaluările la 
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jumătatea perioadei ar trebui să aibă loc în jurul anului 2010 pentru cele care au 
început în 2007. O primă analiză ar putea fi deja realizată în jurul alegerilor europene. 
Raportorul consideră că în acest context ar trebui efectuată o analiză serioasă a 
utilizării fondurilor UE, în conformitate cu solicitarea PE privind o mai bună execuție 
și o ameliorare calitativă. Pe baza acestor evaluări, la care PE ar trebui să contribuie în 
mod activ în calitatea sa de autoritate bugetară și legislativă, ar putea fi necesare 
ajustări ale pachetelor financiare, inclusiv prin utilizarea flexibilității legislative (până 
la 5% din pachetele aferente programelor și, dacă este cazul, o flexibilitate sporită în 
cadrul și între rubrici).

16. În plus, AII conține o serie de noi instrumente susținute de PE în timpul negocierilor. 
Funcționarea și valoarea adăugată a acestor instrumente (FSE, FEGA, rezerva de 
urgență, instrumente de flexibilitate, instrumente financiare în cooperare cu BEI) ar 
trebui să facă și ele obiectul acestei evaluări la jumătatea perioadei.

17. În ceea ce privește al treilea pilon, și anume pregătirea următorului cadru financiar, 
raportorul consideră că este extrem de important să se evite situația legată de calendar 
apărută ultima dată criticată și vehement de Parlament, punându-se la îndoială 
„legitimitatea” pachetului Prodi pregătit de Comisia care își încheia mandatul și 
adoptat de Comisia Barroso fără să se ajusteze prioritățile după alegerile europene. 

18. Presupunând că dispozițiile financiare ale Constituției vor fi confirmate de CIG, cadrul 
financiar multianual ar trebui să facă parte din tratat și să aibă o durată de „cel puțin 5 
ani". Prin urmare, propunerile privind următorul CFM ar putea fi utilizate drept 
program de lucru pentru noua Comisie și pentru Parlamentul nou-ales în contextul 
audierilor care vor avea loc în noiembrie 2009. Această opțiune ar putea implica 
prelungirea actualului CFM și eventual unele ajustări ale anumitor programe 
multianuale, pe baza unei revizuiri suficiente și ambițioase și pe ajustările necesare 
până în 2015 și ar permite pe viitor o corelare cu mandatele Parlamentului și Comisiei. 

19. Revizuirea, după cum este descrisă în Declarația din AII, vizează atât cheltuielile, cât 
și veniturile UE. În ceea ce privește veniturile, în ultimele luni s-au realizat o serie de 
progrese la inițiativa Parlamentului. Raportul Lamassoure1, după ce observă că 
sistemul actual nu funcționează, propune o abordare în două etape care să ducă la 
aceeași decizie: în primă fază, recunoașterea necesității unui sistem transparent și 
echitabil, iar în a doua afză, definirea de noi opțiuni pentru resursele proprii ale UE; 
Opțiunile vor fi definite și propuse în a doua etapă. Conferința cu parlamentele 
naționale, care va avea loc în zilele de 4 și 5 noiembrie la inițiativa președinției 
portugheze, va fi o ocazie de a deschide calea spre examinarea posibilității de a 
introduce un nou sistem al resurselor proprii în spiritul tratatelor fondatoare.

20. În acord cu raportul Lamassoure, în care se afirmă că „PE este convins că legătura 
politică dintre reforma veniturilor și o revizuire a cheltuielilor este inevitabilă și 
perfect rezonabilă”, raportorul consideră că cele două procese ar trebuie derulate în 
paralel, cu scopul de a le fuziona într-o reformă globală și integrată pentru crearea, cel 
târziu până în 2015, a unui nou sistem de finanțare și cheltuieli al UE, un sistem care 

1 Texte adoptate P6_TA (2006)0210.



PE418.451v03-00 16/58 RR\771705RO.doc

RO

ar presupune ca munca de pregătire să fie efectuată în prealabil.

Concluzii

21. Înainte de lansarea oficială de către Comisie a procesului de revizuire, raportorul a 
considerat util să pună în discuție în cadrul comisiei mai multe chestiuni 
fundamentale. Prin acest document de lucru, ar dori să afle opinia comisiei cu privire 
la propunerile lui referitoare la:

- o abordare în trei etape sau alte alternative posibile;
- calendarul revizuirii;
- actorii: care Parlament și care Comisie ar trebui implicate în care etapă?
- sfera: lansarea unei revizuiri ambițioase sau realizarea mai întâi a unei evaluări 

și a unor ajustări? Revizuirea ar trebui să vizeze doar cheltuielile sau și 
veniturile? Revizia ar trebui să se limiteze la reflecții generale, să aibă un 
conținmut politic și să lase deciziile cantitative în seama următoarei Comisii?
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Annex 1

Outcome of the trilogue 04-04-06     (€ million in 2004 prices)
Proposals for 

increase
(above Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment                      2.100

Trans-European Networks (TENs) 500

Life Long Learning (Erasmus Mundus - Leonardo) 800

7th Research framework programme 300

Competitiveness and innovation (CIP) 400

Social Policy Agenda (Progress) 100

Reserve for future actions 100

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment                         300                                      

Structural Funds (Territorial co-operation) 300

Heading 2 - Preservation and management of natural resources                         100

Reserve for future actions (Life + and Natura 2000) 100

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice  

Reserve for future actions

Sub-Heading 3b – Citizenship (Youth, Culture, Health and Consumers)                         500

Health & consumer protection

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

Media

Reserve for future actions

Heading 4 - The EU as a global partner                      1.000

Instrument for pre-accession (IPA)

European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI) 200

Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCEC)

CFSP 800

TOTAL                      4.000

(
5
)
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Simulation 21 March

(€ million in 2004 prices)

Rapporteur's 
proposal       (on 

Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment  

TEN (transport & energy) (1) 1.000
Life Long Learning (Erasmus Mundus + Leonardo) 1.750
7th Research framework programme (2) 1.000

CIP - Competitiveness and innovation (3) 800
Progress (social policy agenda) 200
Unallocated margin 500
Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment  
Structural Funds 1.000
Heading 2 - Preservation and management of natural resources  
Unallocated margin 500
Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice  
Margin 500
Sub-Heading 3b - Citizenship  
Health & consumer protection 1.000
European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe) 500
Media 120
Unallocated margin 500
Heading 4 - The EU as a global partner  
IPA - Instrument for pre-accession (b) 1.000
ENPI - European Neighbourhood & Partnership Instrument 1.547
DCEC - Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument 244
Heading 5 - Administration  

Heading 6 - Compensations  
  
GRAND TOTAL 12.161
  
(1) of which 500 contribution to EIB co-financing 
(2) of which 1.000 contribution to EIB co-financing 
(3) of which 1.000 contribution to EIB co-financing 

(
5
)
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Annex 2
Multiannual Financial Framework 2007-2013

State of play of financial statements of Commission proposals and overall envelopes (in mio. EUR, current prices)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks

SUB-HEADING 1A - Competitiveness for growth and employment          

TEN (TRANSPORT AND ENERGY) 853 972 1.051 1.084 1.264 1.379 1.564 8.168  

COM(2004) 475 final
BUDG, Mauro

Initial Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the 
Council determining the general rules for the granting of Community 
financial aid in the field of the trans-european transport and energy 
networks and amending Council Regulation (EC) n° 2236/95 915 1.788 2.352 2.885 3.555 4.252 4.943 20.690

 COD/2004/0154
Procedure ended, publication in 

OJ pending 

COM(2006) 245 final Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013 853 972 1.051 1.084 1.264 1.379 1.565 8.168  

 Final legislative act :        8.168  

SPATIAL INFRASTRUCTURE (GALILEO) 100 152 201 251 152 151  1.006  

COM(2004) 477 final 
ITRE, Barsi-Pataki

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council 
on the implementation of the deployment and commercial operating 
phases of the European programme of satellite radio navigation 
(Galileo) 500 200 150 100 50   1.000

 COD/2004/0156

COM(2004)0477/2 Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013 100 151 201 251 151 151  1.005  1st reading by Council pending

 Final legislative act : 
        No common position

MARCO POLO II 56 60 62 64 67 70 73 452  

COM(2004) 478 final Initial Proposal for a Regulation of the EP and of the Council 
establishing the second “Marco Polo” programme for the granting of 
Community financial assistance to improve the environmental 
performance of the freight transport 30 50 100 130 130 150 150 740

COD/2004/0157
Procedure ended 

TRAN, Rack Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         *2004 figures, 

L 328 24.11.2006 Final legislative act : Regulation 1692/2006/EC establishing the second 
‘Marco Polo’ programme and repealing Regulation 1382/2003/EC        400* Shall be subject to technical

adjustment

NUCLEAR DECOMMISSIONING 244 248 253 180 183 187 192 1.487  

COM(2004) 624 final
ITRE, Harms

Proposal on the nuclear power plant of Ignalina in Lithuania and on the 
nuclear power plant of Bohunice V1 in Slovakia

142 145 147 150 154 156 159 1.052
CNS/2004/0221

Procedure ended, publication in 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks
COM(2004)0624/2 Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 

the Financial Framework 2007-2013 170 172 176 180 183 187 192 1.260
 Final legislative act :         

OJ pending 

LIFELONG LEARNING 904 996 1.060 1.104 1.137 1.195 1.231 7.627  

COM(2004) 474 final 
CULT, Pack                 

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 
establishing an integrated action programme in the field of lifelong 
learning 1.220 1.387 1.617 1.859 2.176 2.505 2.856 13.620

COM(2006) 236 final Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013 845 900 964 1.005 1.037 1.093 1.126 6.970

L 327 24.11.2006 Final legislative act : Decision 1720/2006/EC of the EP and of the 
Council        6.970

COD/2004/0153
Procedure ended and published in 

OJ 

PROGRESS (SOCIAL POLICY AGENDA) 83 93 100 108 113 120 128 744  

COM(2004) 488 final
EMPL, Jöns

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 
establishing a Community Programme for Employment and Social 
Solidarity – PROGRESS 83 85 87 90 92 192  629

 Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013 83 96 104 110 114 117 120 743

L 315 15.11.2006 Final legislative act : Decision No 1672/2006/EC of the EP and of the 
Council of 24/10/2006        657

COD/2004/0158
Procedure ended and published in 

the OJ

7th RESARCH FRAMEWORK PROGRAMME 5.486 6.075 6.722 7.550 8.599 9.572 10.578 54.581  

COM(2005) 119 final         

 

Building the Europe of knowledge  - Proposal for a decision 
concerning the seventh framework programme of the European 
Community for research, technological development and demonstration 
activities (2007 to 2013) and      

ITRE, Buzek Proposal for a decision concerning the seventh framework programme 
of the European Atomic Energy Community (EURATOM) for nuclear 
research and training activities (2007 to 2011)

6.120 7.720 9.340 11.000 12.680 14.400 16.200 77.460

COD/2005/0043
Procedure ended and published in 

OJ 

 Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013 5.486 6.075 6.721 7.550 8.600 8.926 9.914 53.272

L 412 30.12.2006 Final legislative act : Decision No 1982/2006/EC of the EP and of the 
Council of 18/12/2006        50.521

 

 OF WHICH         CNS/2005/0185 

COM(2005) 440 final/2         Procedure ended, publication in 

 

Specific Programme “Cooperation” implementing the Seventh 
Framework Programme (2007-2013) of the European Community for 
research, technological development and demonstration activities 3.671 3.762 3.903 4.291 4.837 5.513 6.316 32.292 OJ pending

 Final legislative act :        32.413  
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks
 OF WHICH          

COM(2005) 439 final/2
        CNS/2005/0184 

 

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the 
Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the 
European Community for research, technological development and 
demonstration activities (2007-2013) 225 233 241 249 258 267 277 1.751 Procedure ended and 

L 400 30.12.2006 Final legislative act : Council Decision 2006/975/EC        1.751 published in OJ

COM(2005) 441 final/2         CNS/2005/0186 

 

Specific programme: “Ideas” implementing the 7th Framework 
Programme (2007-2013) of the European Community for research, 
technological development and demonstration activities 300 550 810 1.137 1.335 1.624 1.704 7.460 Procedure ended and published

L 400 30.12.2006 (COM(2005) 444 final/2)        7.510  in OJ

COM(2005) 442 final/2         CNS/2005/0187 

 

Specific programme “People” implementing the 7th Framework 
Programme (2007-2013) of the European Community for research, 
technological development and demonstration activities 454 494 526 561 778 934 979 4.727 Procedure ended and published

L 400 30.12.2006 Final legislative act : Council Decision 2006/973/EC of 19/12/2006        4.750 in OJ

COM(2005) 443 final/2         CNS/2005/0188 

 

Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework 
Programme (2007-2013) of the European Community for research, 
technological development and demonstration activities 432 540 639 694 760 588 639 4.291 Procedure ended and published

L 400 30.12.2006 Final legislative act : Council Decision 2006/0974/EC        4.097  

COM(2005) 444 final/2         CNS/2005/0189 

 

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the 
Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme 
(2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for 
nuclear research and training activities 96 100 103 107 111   517 Procedure ended and published in

L 400 30.12.2006 Final legislative act : Council Decision 2006/977/Euratom        517  OJ

COM(2005) 445 final/2         CNS/2005/0190 

 

Specific Programme implementing the seventh Framework Programme 
(2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for 
nuclear research and training activities 308 396 499 510 521   2.234 Procedure ended, publication

 Final legislative act :        2.234 in OJ pending
COM(2005) 118 final Communication from the Commission: Building the ERA of 

knowledge for growth          

 Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013          

COM(2004) 353 final Communication from the Commission on Science and technology, the 
key to Europe’s future – guidelines for future European Union Policy 
to support research         

ITRE, Locatelli Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         

INI/2004/2150
Procedure ended, publication in 

OJ pending

COMPETITIVENESS AND INNOVATION 432 455 486 527 566 602 648 3.716  



PE418.451v03-00 22/58 RR\771705RO.doc

RO

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks
COM(2005) 121 final Proposal for a Decision establishing a Competitiveness and Innovation 

Framework Programme (2007-2013) 413 454 553 601 677 727 788 4.213 COD/2005/0050

ITRE, Chatzimarkakis Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         

L 310 09.11.2006 Final legislative act : Decision 1639/2006/EC of the European 
Parliament and of the Council        3.621

Procedure ended,
published in OJ

CUSTOMS 2012, FISCALIS & EMCS 68 69 72 78 84 90 94 555  

COM(2005) 111 final Communication from the Commission on Community programmes 
Customs 2013 and Fiscalis 2013  69 78 85 87 88 90 498

ECON, Martin Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         

New proposal announced by the 
Commission splitting between 

Customs and Fiscalis

COM(2006) 201
IMCO, Fourtou  New Commission's proposal : CUSTOMS 2013        324 COD/2006/0075 : Procedure 

ended, publication in OJ pending

COM(2006) 202
ECON, Martin

New Commission's proposal : FISCALIS 2007        168 COD/2006/0076 :1st reading by 
Council pending 

SUB-HEADING 1B - Cohesion for growth and employment          

STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND 45.487 46.889 48.428 49.394 50.627 52.401 54.188 347.414  

COM(2004) 492 final  

46.169 51.056 52.863 54.083 55.325 58.361 58.361 376.218
AVC/2004/0163

REGI, Hatzidakis Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         Procedure ended, publiched

L 210 31.07.2006 Final legislative act : Regulation 1083/2006/EC of the EP and of the 
Council, repealing Reg. 1260/1999/EC        308.041 in OJ

HEADING 2 - Preservation and management of natural resources          

AGRICULTURE: DIRECT AIDS AND MARKET SUPPORT (before transfer to rural 
development) 45.760 46.217 46.680 47.146 47.616 48.093 48.574 330.086  

 p.m. CAP (Brussels ceiling + BG/RO) 46.163 47.273 47.866 48.463 49.065 49.803 50.544 339.177 CNS/2006/0083
COM(2006) 241 final
AGRI, Lutz

Proposal for a Council regulation laying down rules for voluntary 
modulation of direct payments provided for in Regulation (EC) No 
1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under 
the common agricultural policy and establishing certain support 
schemes for farmers, and amending Regulation (EC) No 1290/2005         

 Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         

Procedure ended, publiched in OJ
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks
L 095 05.04.2007 Final legislative act : Council Regulation (EC) No 378/2007, amending 

Regulation (EC) No 1290/2005 50.027        

RURAL DEVELOPMENT (before transfer from market expenditure) 11.366 11.308 11.245 11.211 11.162 11.111 11.058 78.461  

COM(2004) 490 final Proposal for a Council Regulation on support for rural development by 
the EAFRD 11.759 12.235 12.700 12.825 12.952 13.077 13.205 88.753 CNS/2004/0161

AGRI, Schierhuber Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013        

L 277 21.10.2005 Final legislative act : Regulation 1698/2005 of the Council on support 
for rural development by the EAFRD         

Procedure ended, publiched in OJ 

COM(2004) 489 final Proposal for a Council Regulation on the financing of the common 
agricultural policy         CNS/2004/0164

AGRI, Schierhuber Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         Procedure ended, publiched in OJ

L 209 11.08.2005 Final legislative act : Council Regulation 1290/2005/EC on the 
financing of the common agricultural policy          

EUROPEAN FISHERIES FUND 913 941 970 991 1.015 1.038 1.062 6.931  

COM(2004) 497 final Proposal for a Council Regulation - European Fisheries Fund
655 678 701 713 726 745 745 4.963 CNS/2004/0169

PECH, Casa Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         Procedure ended, publiched in OJ

L 223 15.08.06 Final legislative act :Council Regulation 1198/2006/EC on the 
European Fisheries Fund        3.849  

Proposal for a Regulation establishing Community financial measures 
for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area 
of the Law of the Sea 375 375 375 375 375 750  2.625

CNS/2005/0045
COM(2005) 117 final
PECH, Stihler

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         

L 160 14.06.2006 Final legislative act : Council Regulation 861/2006/EC        2.671
Procedure ended, publiched in OJ

LIFE+ 241 261 282 300 319 340 363 2.105  

COM(2004) 621 final Proposal concerning the Financial Instrument for the Environment 
(LIFE +) 245 268 292 313 334 357 381 2.190 COD/2004/0218

ENVI, Isler-Beguin Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013 240 259 281 299 318 340 362 2.098

L 149 09.06.2007 Final legislative act : Regulation (EC) No 614/2007 of the European 
Parliament and of the Council        2.143

Procedure ended, publiched in OJ

COM(2004) 431 final Communication from the Commission to the Council and the European 
Parliament on Financing Natura 2000         INI/2004/2164

ENVI, Auken Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         Procedure ended, publication in 

OJ
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks
 Final legislative act :          pending

SUB-HEADING 3A - Freedom, security and justice          

SOLIDARITY AND THE MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS 292 371 449 496 610 786 1.018 4.022  

COM(2005) 123 final
LIBE, Kudrycka

Communication from the Commission establishing a framework 
programme on Solidarity and the Management of Migration Flows for 
the period 2007-2013 82 98 98 110 110 130  628

 Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         

Procedure ended and published in 
OJ

L 144 06.06.2007

L 168 28.06.2007

Final legislative act : 
Decision No 573/2007/EC of the EP and of the Council of 23/05/07 
establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013
Council Decision 2007/435/EC of 25/06/07 establishing the European 
Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 
to 2013

       676
825

 COD/2005/0049 
COD/2005/0047

COD/2005/0046 CNS/2005/0048

FUNDAMENTAL RIGHTS AN D JUSTICE 71 75 78 77 78 81 83 542  

COM(2005) 122 final 
LIBE, Segelström

Communication from the Commission establishing for the period 2007-
2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice

71 75 78 77 78 81 83 543
FEMM, Gröner Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 

the Financial Framework 2007-2013         

L 110 27.04.2007

L 058 24.02.2007

Final legislative act : 
Council Decision 2007/252/JHA of 19/04/07 establishing the specific 
programme ‘Fundamental rights and citizenship’ 
Council Decision 2007/126/JHA of 12/02/07 establishing the Specific 
Programme ‘Criminal Justice’

        

OF WHICH
        

COD/2005/0040 2nd reading by 
Council pending

COD/2005/0037B EP decision at 
2nd reading pending

 CNS/2005/0039 CNS/2005/0038
Procedure ended and published in 

OJ 

 

"Fight against violence (DaphneIII)" (COM(2006) 230 final)
2 3 3     125

 COD/2005/0037A Procedure 
ended

SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES 58 67 91 107 133 142 147 745  

COM(2005) 124 final Communication from the Commission establishing a framework 
programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 
2007-2013 58 67 91 107 133 142 147 745

 

LIBE, La Russa Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013          
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks

L 058 24.02.2007

Final legislative act : 
Council Decision 2007/124/EC, Euratom of 12/02/07 establishing the 
Specific Programme ‘Prevention, Preparedness and Consequence 
Management of Terrorism and other Security related risks’
Council Decision 2007/126/JHA of 12/0207 establishing the Specific 
Programme ‘Prevention of and Fight against Crime’

        

 CNS/2005/0034
CNS/2005/0035

Procedure ended and published in 
OJ

SUB-HEADING 3B - Citizenship      

HEALTH AND CONSUMER PROTECTION 147 178 198 204 209 215 221 1.371  

COM(2005) 115 final   
ENVI, Trakatellis
IMCO, Thyssen                   

Communication from the Commission on Healthier, safer, more 
confident citizens: a Health and Consumer Protection strategy; and

85 106 124 153 203 257 275 1.203
 Proposal for a Decision establishing a Programme for Community 

action in the field of Health and Consumer protection 2007-2013
        

L 404 30.12.2006

Final legislative act: Decision No 1926/2006/EC of the European 
Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a 
programme of Community action in the field of consumer policy 
(2007-2013)         

COD/2005/0042B
 Procedure ended and published 

in the OJ
COD/2005/0042A

2nd reading by Council pending 

EUROPEAN CULTURE AND CITIZENSHIP 190 202 213 217 222 226 231 1.501  

COM(2004) 471 final
CULT, Gröner                 Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 

creating the “Youth in action” programme for the period 2007-2013
111 126 128 131 133 141 145 915

COD/2004/0152

COM(2006) 228 final Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013

120 123 125 126 128 130 133 885
Procedure ended and published in 

OJ
L 327 24.11.2006 Final legislative act: Decision No 1714/2006/EC of the EP and of the 

Council of 15/11/2006        885  

COM(2005) 116 final Proposal for a Decision establishing for the period 2007-2013 the 
programme "Citizens for Europe" to promote active European 
citizenship 21 28 30 35 38 40 43 235

COD/2004/004

CULT, Takkula Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013        Procedure ended and published in 

OJ

L 378 27.12.2006
Final legislative act: Decision No 1904/2006/EC of the EP and of the 
Council of 12/12/2006        215  

COM(2004) 469 final Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 
establishing the Culture 2007 programme (2007-2013)

45 47 51 57 62 69 77 408
COD/2004/0150

CULT, Graca Moura Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on         Procedure ended and published in 
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks
the Financial Framework 2007-2013 OJ

L 372 27.12.2006 Final legislative act : Decision 1855/2006/EC of the EP and of the 
Council establishing the Culture Programme        400  

MEDIA 86 103 107 110 114 116 118 754  

COM(2004) 470 final Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council 
concerning the implementation of a programme of support for the 
European audiovisual sector (MEDIA 2007) 105 112 133 150 171 184 200 1.055

COD/2004/0151

CULT, Heironimi Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         

L 327 24.11.2006 Final legislative act : Decision No 1718/2006/EC of the EP and of the 
Council of 15/10/2006        755 Procedure ended, published in OJ

RAPID RESPONSE & PREP. INSTRUMENT FOR MAJOR EMERGENCIES 16 18 19 19 20 20 20 132  

COM(2005) 113 final
Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and 
Preparedness Instrument for major emergencies

16 25 25 25 25 27 30 173

CNS/2005/0052

ENVI, Papadimoulis Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial 
Framework 2007-2013         Procedure ended, published in OJ

L 071 10.03.2007 Final legislative act : Council Decision 2007/162/EC, Euratom of 
5/03/2007 establishing a Civil Protection Financial Instrument        134  

HEADING 4 - The EU as a global partner      

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION 1.266 1.396 1.494 1.635 1.798 1.945 2.032 11.565  

COM(2004) 627 final Proposal for a Council Regulation establishing an Instrument for Pre-
accession Assistance (IPA) 1.486 1.699 1.806 2.059 2.389 2.543 2.671 14.653 CNS/2004/0222

AFET, Szent-Ivanyi Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         Procedure ended, published in OJ

L 210 31.07.2006 Final legislative act : Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 
17/07/2006 establishing an IPA        11.468  

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD & PARTNERSHIP INSTRUMENT (ENPI) 1.475 1.515 1.586 1.655 1.757 1.921 2.055 11.967  

Proposal for a Regulation on a European Neighbourhood and 
Partnership Instrument (ENPI) 1.433 1.569 1.877 2.083 2.322 2.642 3.003 14.929 COD/2004/0219

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013 1.475 1.515 1.587 1.655 1.757 1.922 2.056 11.967 Procedure ended, published in OJ

COM(2004) 628 final
AFET, Szymanski      L 
310 09.11.2006

Final legislative act : Regulation (EC) No 1638/2006 of the EP and of 
the Council of 24/10/2006        11.181  
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Procedure/Remarks
DEVELOPMENT COOPERATION & ECONOMIC COOPERATION INSTRUMENT 
(DCEC) 2.122 2.230 2.336 2.440 2.516 2.631 2.777 17.053  

COM(2004) 629 final
DEVE, Mitchell

Proposal for a Regulation establishing a financial instrument for 
development co-operation and for economic co-operation (DCECI)

2.462 6.011 6.426 6.897 7.206 7.471 7.756 44.229
 Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 

the Financial Framework 2007-2013 2.149 2.230 2.336 2.440 2.516 2.619 2.763 17.053

L 378 27.12.2006

L 405 30.12.2006 

Final legislative act :
 Regulation (EC) No 1905/2006 of the EP and of the Council of 
18/12/2006 establishing a financing instrument for development 
cooperation
Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21/12/2006 establishing a 
financing instrument for cooperation with industrialised and other high-
income countries and territories        17.069

COD/2004/0220 and 
CNS/2006/0807 

Procedure ended, published in OJ

INSTRUMENT FOR STABILITY 246 290 373 409 459 504 598 2.879  

COM(2004) 630 final Proposal establishing an instrument for stability 1 345 460 524 665 743 822 896 4.455 COD/2004/0223

AFET, Beer Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on 
the Financial Framework 2007-2013         Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006 Final legislative act : Regulation (EC) No 1717/2006 of the EP and of 
the Council of 15/11/2006        524  
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Document de lucru referitor la revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 
multianual - situația actuală și perspective

1. În cadrul reuniunii sale din 6 martie 2008, Conferința președinților a decis să autorizeze 
Comisia pentru bugete să elaboreze un raport din proprie inițiativă privind revizuirea la 
jumătatea perioadei a cadrului financiar 2007-2013. Șase comisii și-au exprimat dorința de 
a emite avize (AFET, DEVE, CONT, ITRE, REGI și AGRI).

2. În vederea elaborării raportului INI, raportorul prezintă un al doilea document de lucru 
conținând considerații actualizate cu privire la procesul de revizuire la jumătatea perioadei 
în contextul politic și instituțional actual, precum și opțiunile posibile.

1. Realizările de până acum

3. Au trecut trei ani de când concluziile Consiliului European din decembrie 2005 invitau 
Comisia să realizeze o revizuire completă, globală, cuprinzând toate aspectele legate de 
cheltuielile UE, inclusiv politica agricolă comună, și de resurse, inclusiv compensarea în 
favoarea Regatului Unit și să realizeze un raport în 2008/2009.

4. Două declarații cuprinse în Acordul interinstituțional din 17 mai - Declarația nr. 1 privind 
evaluarea funcționării Acordului interinstituțional și Declarația nr. 3 privind revizuirea 
cadrului financiar - reflectă aceste concluzii, implicând Parlamentul European. „Procesul 
de revizuire” ar avea, prin urmare, trei componente cu un calendar precis:

2008-2009 Propunerile Comisie

Sfârșitul lui 2009 Evaluarea AII

2010-2011 Evaluarea la jumătatea perioadei a legislației

5. AII din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară și cadrul 
financiar multianual 2007-2013 (CFM) sunt în vigoare de aproape trei ani. Câteva 
modificări semnificative s-au dovedit necesare, găsindu-se o soluție în contextul 
procedurilor anuale pentru 2008 și 2009, în conformitate cu cei trei piloni menționați de 
Parlament în rezoluția sa din mai 20061:

– armonizarea priorităților politice și a necesităților financiare;
– modernizarea structurii bugetului;
– ameliorarea calității execuției bugetului UE.

6. În rezoluția sa referitoare la încheierea AII, Parlamentul European sublinia că „acordul 
încheiat între cele trei instituții la 4 aprilie 2006 a fost singurul compromis la care PE a 
putut ajunge în cadrul negocierilor”, a recunoscut că „rămân încă o serie de probleme 
nerezolvate de negocieri” și a considerat că „aceste probleme ar trebui abordate în cadrul 
revizuirii 2008-2009 și, atunci când este posibil, în cursul procedurilor bugetare anuale”.

1 P6_TA(2006)0210, AII privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (punctul 1).
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7. În septembrie 2007, raportorul a prezentat un document de lucru în care considera că 
revizuirea ar trebui să cuprindă trei piloni:

 rezolvarea problemelor care nu au putut fi soluționate suficient în cadrul negocierilor 
privind actualul CFM;

 o analiză a evaluării la jumătatea perioadei a noilor programe, astfel cum se prevede în 
legislație, precum și o analiză a reformelor convenite;

 pregătirea noului CFM de după 2013.

8. Propunerea de a face ajustările necesare până în 2015 pe baza unei „revizuiri suficiente și 
ambițioase” a fost de asemenea luată în considerare. Această opțiune ar implica 
prelungirea actualului CFM până atunci, pentru a asigura o corelare cu mandatele 
Parlamentului și Comisiei.

9. În plus, de câteva ori, în special la conferința din 12 noiembrie anul trecut, raportorul a 
definit revizuirea, subliniind că ar trebui să se facă o distincție între revizuirea anumitor 
programe în cadrul actualului CFM, inclusiv procedurile de ameliorare a calității 
execuției, și pregătirea următorului CFM de după 2013;

10. Problemele identificate în 2006 au apărut deja în cel de-al doilea an al CFM 
(2007/începutul lui 2008) după ce statele membre au fost de acord să urmeze calea 
indicată de Parlamentul European și sprijinită de Comisie, de a acorda o finanțare 
comunitară adecvată pentru Galileo și EIT (în cadrul rubricii 1a). În cel de-al treilea an, 
din cauza subfinanțării cronice a rubricii 4, s-a decis suplimentarea rezervei pentru ajutor 
de urgență pentru a permite UE să contribuie la mecanismul alimentar de combatere a 
creșterii prețurilor la alimente pe plan internațional.

11. La 26 noiembrie 2008, Comisia a adoptat o propunere de revizuire a plafonului de la 
rubrica 1a cu 5 miliarde EUR ca parte a planului UE de redresare, care mobilizează 30 
miliarde EUR la nivelul UE pentru a face față crizei economice și financiare.

12. În ansamblu, la începutul lui 2009, cadrul financiar a fost suplimentat cu o sumă totală de 
2,96 miliarde EUR, după cum au căzut de acord cele trei instituții în mai 2006.

CÂND CE CÂT (MILIARDE EUR)
2007 GALILEO + EIT 1,6 REVIZUIRE

0,6 FLEXIBILITATE
2008 MECANISMUL ALIMENTAR 0,42 FLEXIBILITATE 

0,34 SUPLIMENTAREA 
REZERVEI PENTRU AJUTOR 
DE URGENȚĂ

FONDURI SUPLIMENTARE TOTALE  2,96

13. Criza financiară și economică va avea un impact asupra VNB al statelor membre, care va 
scădea în anii următori. Deoarece VNB reprezintă componenta principală a resurselor 
proprii (65%), bugetul UE ar putea fi supus unor presiuni dacă deflatorul de 2% prevăzut 
la punctul 16 din AII ar fi contrazis de previziunile economice.
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14. CFM 2007-2013 a permis inițierea sau reînnoirea majorității legislației comunitare. Actele 
legislative prevăd o evaluare la jumătatea perioadei a programelor. Unele dintre acestea au 
debutat în 2007, altele au fost amânate. Aceasta înseamnă că nu se poate realiza o evaluare 
utilă înainte de 2010, cel mai devreme.

2. Evoluții instituționale recente

 Inițiativele Comisiei

15. La 3 noiembrie 2008, Comisia a găzduit conferința „Reforma bugetului pentru o Europă 
în schimbare”1, care a fost deschisă de Președintele Barroso, Președintele Pöttering și 
Comisarul Grybauskaite, cu mai mult de 600 de participanți înregistrați. În plus, o serie de 
deputați în Parlamentul European au participat la mese rotunde, printre aceștia 
numărându-se președintele Comisiei pentru bugete și raportorul permanent pentru 
resursele proprii. Conferința a marcat prima etapă a procesului de revizuire prevăzut de 
Comisie. Comisia a lansat consultările în septembrie 2007. În total, 305 participanți au 
prezentat 284 de contribuții:

94 de contribuții din partea sectorului public/guvernamental, dintre care 26 din partea 
statelor membre;
55 de contribuții din partea ONG-urilor;
41 de contribuții din partea diverselor grupuri de interese din sectorul privat și a 
partenerilor sociali;
38 de contribuții din partea universităților și a experților științifici;
35 de contribuții din partea cetățenilor individuali din 13 state membre;
21 de alte contribuții (care nu au putut fi clasificate).

16. În scrisoarea sa din 18 decembrie 2008 adresată Președintelui Pöttering, Președintele 
Comisiei scria următoarele:

„Conferința a demonstrat larga recunoaștere a importanței acestei chestiuni, oferind o 
platformă pentru noi idei și analize ale tendințelor emergente. Împreună cu contribuțiile 
aduse de consultarea publică, ea constituie o bază importantă pentru activitatea noastră 
viitoare.”

17. Principalele concluzii ale consultărilor sunt rezumate în documentul Comisiei2:

 capacitatea de adaptare la nevoile în schimbare: mulți participanți văd bugetul UE mai 
degrabă ca rezultat al negocierilor politice decât ca o decizie de alocare bine 
fundamentată în vederea promovării obiectivelor europene; bugetul UE ar trebui să fie 
elaborat pe baza unor politici și să se sprijine pe o analiză solidă a valorii adăugate a 
cheltuielilor la nivelul UE; Comisia ar trebui să identifice domeniile în care resursele 
financiare limitate care sunt disponibile pot fi utilizate în modul cel mai eficient; 

1 Actele conferinței pot fi găsite pe site-ul Comisiei http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm 
2  SEC(2008) 2739
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 nevoia de instrumente mai flexibile care să permită luarea de decizii rapide pentru 
susținerea inițiativelor noi, deși prea multă flexibilitate ar putea pune în pericol funcția 
stabilizatoare a CFM;

 echilibrul potrivit între nevoia de stabilitate și nevoia de flexibilitate în CFM: au fost 
invocate argumente în favoarea unei perioade mai scurte (5 ani) pentru o mai bună 
aliniere a bugetului UE la nevoile în schimbare; 

 valoarea adăugată a cheltuielilor UE, în special pentru a răspunde provocării 
principale a globalizării prin ameliorarea competitivității Europei pe plan 
internațional, garantarea aprovizionării cu energie, promovarea unei economii bazate 
pe cunoaștere și servicii, adaptarea la tendințele demografice printr-o politică 
echilibrată în domeniul migrației, precum și prin abordarea amenințărilor la adresa 
securității și menținerea modelului social.

 principiul director trebuie să fie „valoarea adăugată europeană” bazată pe principiile 
subsidiarității și proporționalității;

 prioritățile indică un sprijin larg pentru reorientare, multe contribuții susținând 
reducerea cheltuielilor în agricultură (în principal primul pilon) și creșterea 
cheltuielilor pentru tehnologii de cercetare, inovare și energie; coeziunea primește un 
sprijin puternic, în ciuda opiniilor divergente în privința modului în care aceasta ar 
trebui reformată, subliniindu-se reducerea disparităților regionale;

 în privința resurselor proprii, contribuțiile exprimă nevoia de reformă în favoarea unui 
sistem corect, eficient, simplu, transparent, echitabil și durabil; deși se menționează 
modele alternative, resursele bazate pe VNB par a fi opțiunea cea mai populară, cu 
eliminarea corecțiilor existente.

18. Etapa a doua a procesului inițiat de Comisie va cuprinde un rezumat al principalelor 
orientări care ar trebui să schițeze următorul cadru financiar, de asemenea pe baza 
rezultatelor conferinței.

19. Deși calendarul nu a fost încă confirmat, aceste propuneri ar putea fi ultimele ale actualei 
Comisii și ar putea fi prezentate, prin urmare, în toamna anului 2009, în concordanță cu 
calendarul AII. Măsurile ulterioare vor fi luate, în consecință, de noua Comisie și de noul 
Parlament.

20. Deși un număr semnificativ de state membre au contribuit la consultări cu unele propuneri 
ample și detaliate, evoluțiile instituționale legate de procesul de ratificare a Tratatului de 
la Lisabona, de alegerile europene, de constituirea noii Comisii și de alegerile naționale 
din câteva țări vor ocupa, foarte probabil, agenda statelor membre până în a doua jumătate 
a lui 2009.

21. Totuși, într-un articol publicat recent în principalele ziare din Uniune, atât președinția 
cehă, cât și cea suedeză au indicat o voință comună de a aborda chestiunea revizuirii 
bugetului UE pe parcursul întregului an 2009, cu obiective care trebuie încă clarificate.

 Impactul Tratatului de la Lisabona 
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22. În conformitate cu punctele 1-4 din concluziile Consiliului European din decembrie 2008, 
referendumul irlandez ar putea avea loc până la finalul mandatului actualei Comisii. Într-o 
asemenea ipoteză, Tratatul de la Lisabona ar putea intra în vigoare la începutul lui 2010.

23. Noul tratat va conferi Uniunii Europene o serie de competențe noi, inclusiv o nouă 
procedură bugetară, ale cărei consecințe s-ar putea reflecta în noi politici/programe pentru 
care ar putea fi necesară o finanțare adecvată în vederea respectării noilor temeiuri 
juridice. Acestea privesc în special rubricile 1a (politica spațială și de cercetare, tineret, 
sport, sănătate publică), 3b (cooperare judiciară) și 4 (ajutorul umanitar, serviciul 
european pentru acțiunea externă). Două dintre aceste rubrici (1a și 4) s-au dovedit deja a 
fi subfinanțate în actualul CFM.

3. Concluzii și opțiuni

24. Raportorul consideră că o serie de incertitudini legate de contextul politic, economic și 
instituțional actual, cum ar fi:

 alegerile europene;
 desemnarea noii Comisii;
 etapa pregătitoare a noului referendum irlandez: rezultatul procesului de ratificare;
 posibila intrare în vigoare a noului tratat și consecințele bugetare ale neratificării;
 impactul politic al crizei financiare și economice și posibilele consecințe asupra 

bugetului UE la nivel anual și multianual,

reprezintă provocări majore care nu permit luarea de poziții detaliate vizând o revizuire 
ambițioasă în momentul în care trebuie prezentat raportul din proprie inițiativă.

25. Totuși, consideră că actualul Parlament a investit masiv, în special prin activitatea 
Comisiei sale temporare privind provocările politice și mijloacele bugetare, precum și prin 
bugetele anuale și activitatea legislativă care a urmat. Prin urmare, raportul INI ar trebui 
să reflecte, de asemenea, realizările de până acum și să sublinieze deficiențele rămase, 
reprezentând o moștenire lăsată de actualul Parlament următorului.

 Posibile opțiuni pentru raportul INI

Opțiunea 1

26. Raportul ar putea:

 anticipa impactul Tratatului de la Lisabona asupra politicilor UE, inclusiv aspecte 
cuantificate, și identifica aspectele care necesită o revizuire ambițioasă în actualul 
CFM;

 trage concluzii politice din conferința privind revizuirea bugetului și deschide calea  
pentru viitoarele propuneri ale Comisiei, găsind soluții la problemele de rezolvat în 
actualul CFM și după;
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 oferi o viziune politică a ceea ce ar putea fi următorul CFM, pe baza experienței din 
trecut.

Opțiunea 2

27. Raportul ar putea:

 lua act de contextul politic și instituțional actual;
 considera că prezentarea de propuneri în acest moment ar putea fi contraproductivă;
 aștepta examinarea propunerilor Comisiei de către noul Parlament.

Opțiunea 3

28. Raportul ar putea elabora o abordare în trei etape:

Prima etapă:

 reamintirea faptului că actualul CFM nu a fost atât de ambițios pe cât s-ar fi așteptat 
Parlamentul;

 reamintirea faptului că a permis o continuitate a legislației UE a cărei evaluare la 
jumătatea perioadei va fi efectuată doar mai târziu (2010-2011);

 sublinierea faptului că revizuirea prevăzută în Declarația nr. 3 din AII reprezintă un 
proces continuu, deoarece AII conține dispozițiile necesare pentru ajustarea CFM 
atunci când este necesar (flexibilitate, revizuire, suplimentare) și că aceste instrumente 
au fost activate de fiecare dată când a fost nevoie (Galileo, mecanismul alimentar, 
planul de redresare?);

 indicarea câtorva principii majore care ar putea fi preluate ca bază de lucru pentru noul 
Parlament, cum ar fi:

 evitarea metodei „pomului de Crăciun”;
 concentrarea cheltuielilor asupra câtorva domenii principale în limita plafoanelor 

actuale;
 aplicarea criteriului valorii adăugate europene, în conformitate cu principiile 

subsidiarității și proporționalității;
 sporirea capacităților funcționale, în special a flexibilităților în și între rubrici. O 

opțiune ar fi utilizarea posibilităților oferite de Declarația nr. 1 din AII (a se vedea mai 
jos) pentru a acorda o mai mare flexibilitate în vederea finanțării unor priorități 
politice majore (energie, bandă largă). În plus, această opțiune ar da Parlamentului 
ocazia de a lua inițiativa într-o anumită măsură și de a anticipa viitoarele propuneri ale 
Comisiei.

„În conformitate cu punctul 7 din Acordul interinstituțional, Comisia pregătește un raport privind 
funcționarea Acordului interinstituțional până la sfârșitul anului 2009, însoțit, dacă este necesar, 
de propuneri adecvate.”

A doua etapă:
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 În cazul ratificării Tratatului de la Lisabona, propunerea de ajustări în legătură cu 
provocările și noile politici prevăzute în tratat.

A treia etapă:

 Pregătirea negocierilor pentru următorul CFM (în mâinile noului Parlament), preluând 
cadrul actualului tratat și rezultatul evaluărilor la jumătatea perioadei ale programelor 
legislative.
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24.2.2009

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la revizuirea intermediară a cadrului financiar 2007-2013
(2008/2055(INI))

Raportor: Michael Gahler

SUGESTII

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

1. sprijină abordarea în trei etape adoptată de Comisia pentru bugete în ceea ce privește 
revizuirea intermediară și subliniază că subfinanțarea cronică a rubricii 4 trebuie abordată 
cu prioritate în cadrul ajustărilor necesare ale cadrului financiar multianual (CFM) actual, 
inclusiv prin includerea unei finanțări adecvate pentru Serviciul european pentru acțiune 
externă;

2. reamintește angajamentul Comisiei de a prezenta, în cadrul revizuirii, o evaluare a situației 
rubricii 4 și invită Comisia să propună, pe baza acestei analize, soluții pe termen scurt în 
contextul actualului cadru financiar multianual, precum și opțiunile existente în ceea ce 
privește noul cadru, care ar consolida din punct de vedere financiar rubrica 4 și ar rezolva 
problema subfinanțării cronice a acesteia, permițând astfel Uniunii Europene să își 
îndeplinească obligațiile legate de acțiunile externe;

3. subliniază în special – dat fiind caracterul acțiunilor finanțate în cadrul rubricii 4 – 
necesitatea instituirii unui mecanism de flexibilitate de natură să permită UE să reacționeze 
în situații neprevăzute, fără a submina finanțarea celorlalte politici și programe în curs din 
domeniul afacerilor externe, respectând în același timp pe deplin drepturile autorității 
bugetare;

4. își subliniază intenția de a se concentra asupra necesității găsirii unor soluții pe termen 
scurt și lung pentru rubrica 4 în contextul numirii și aprobării noii Comisii; 

5. aprobă aprofundarea suplimentară a politicii europene de vecinătate prin intermediul 
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Parteneriatului estic și al Uniunii pentru Mediterana; semnalează însă nevoia urgentă de a 
pune la dispoziția Instrumentului european de vecinătate și parteneriat mijloace suficiente 
pentru ca aceste două cadre de lucru să fie viabile și credibile pentru partenerii participanți; 
reiterează că stabilitatea, securitatea și prosperitatea întregului continent european sunt în 
joc în acest context;

6. subliniază provocările cu care se confruntă UE în domeniul securității energetice și invită 
Comisia să prevadă mijloace adecvate care să permită Uniunii să își reducă vulnerabilitatea 
în acest sector;

7. atrage atenția asupra nevoii de a elimina discrepanța dintre tendința actuală de a concentra 
acțiunea Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD) pe asistența pentru 
dezvoltare și pe obiectivele de dezvoltare ale mileniului, pe de o parte, și nevoia de a 
sprijini cooperarea cu țările terțe în afara cadrului de asistență oficială pentru dezvoltare 
(AOD), pe de altă parte; invită, așadar, Comisia să propună modificări pertinente ale 
legislației actuale și să prevadă, în contextul următorului CFM, resurse care să permită 
finanțarea permanentă și adecvată a acțiunilor de cooperare desfășurate în afara cadrului 
AOD cu țările în curs de dezvoltare;

8. subliniază, în vederea pregătirii noului CFM, că orice revizuire durabilă a cheltuielilor 
trebuie să fie strâns legată de reforma veniturilor, astfel încât Uniunea Europeană să 
dispună de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini rolul și a face față provocărilor 
viitoare; consideră că următorul cadru financiar ar trebui să acopere aceeași perioadă ca și 
mandatele Comisiei și Parlamentului, pentru a consolida legitimitatea democratică a 
acestuia; subliniază de asemenea că, în opinia sa, toate resursele financiare pentru acțiunea 
externă ar trebui să fie integrate în bugetul UE, în special Fondul european de dezvoltare și 
mecanismul ATHENA.
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18.2.2009

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la evaluarea intermediară a cadrului financiar 2007-2013
(2008/2055(INI))

Raportor pentru aviz: Thijs Berman

SUGESTII

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

1. observă că schemele de cheltuieli din cadrul perspectivelor financiare actuale indică 
variații considerabile ale nivelurilor de execuție între rubricile cadrului financiar 
multianual (CFM), cu un cuantum semnificativ de credite subutilizate la anumite rubrici 
(de exemplu la rubrica 2), în timp ce la alte rubrici marjele sunt complet epuizate (de 
exemplu la rubrica 4); consideră că această situație evidențiază necesitatea unei 
flexibilități sporite în ceea ce privește transferul de credite între rubrici;

2. atrage atenția în mod deosebit asupra problemei finanțării precare de la rubrica 4 rezultată 
ca urmare a unor necesități nou-apărute care nu puteau fi prevăzute în momentul stabilirii 
CFM, cum ar fi situațiile din Palestina, Kosovo și Georgia; consideră că această problemă 
nu poate fi soluționată decât printr-o revizuire cuprinzătoare a CFM, care să conducă, la 
rubrica 4, la majorarea plafonului pentru perioada 2010-2013;  

3. constată că, deși noile necesități apărute ca urmare a creșterii prețurilor produselor 
alimentare în țările în curs de dezvoltare au fost abordate în cadrul perspectivelor 
financiare actuale, procesul a fost unul complicat și dificil, care nu ar trebui să se repete; 
constată, de asemenea, că în țările în curs de dezvoltare vor apărea probabil necesități noi, 
neprevăzute și acute, inclusiv ca urmare a crizei de pe piețele financiare mondiale, precum 
și situații umanitare de urgență provocate de schimbările climatice de la nivel mondial, 
care au impactul cel mai puternic în țările cu un venit scăzut;

4. subliniază că procesul de control democratic a demonstrat necesitatea unui nou instrument 
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de finanțare sau a modificării unui instrument existent prin adăugarea de resurse 
financiare, pentru a acoperi alte acțiuni decât cele din cadrul asistenței oficiale pentru 
dezvoltare în țările vizate de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), iar acest 
lucru poate fi realizat în mod corespunzător doar printr-o majorare a plafonului de la 
rubrica 4.



PE418.451v03-00 40/58 RR\771705RO.doc

RO
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18.2.2009

AVIZ AL COMISIEI PENTRU CONTROL BUGETAR

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la evaluarea intermediară a cadrului financiar 2007-2013
(2008/2055(INI))

Raportor: Herbert Bösch

SUGESTII

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. reamintește faptul că, în calitatea sa de autoritate executivă a Uniunii Europene, Comisia 
trebuie să prezinte situația realizărilor sale; invită, prin urmare, Comisia să stabilească un 
echilibru adecvat între auditurile sale financiare (legalitate și regularitate) și auditurile 
performanței (auditurile raportului calitate-preț); 

2. constată că „gestionarea partajată” este o consecință directă a articolului 5 din Tratatul CE 
și rezultatul lipsei unei veritabile „administrații UE”; reamintește faptul că, în condițiile 
actuale, există un risc foarte ridicat ca considerentele de ordin pur național să prevaleze în 
fața intereselor comune ale UE; consideră că este necesar să se instituie o acreditare de 
către UE a organismelor naționale care îndeplinesc sarcini în cadrul gestionării partajate;

3. atrage atenția asupra solicitărilor sale repetate în ceea ce privește declarațiile naționale de 
gestiune ca mijloc de consolidare a responsabilității naționale; regretă absența unor 
eforturi adecvate din partea Comisiei de a crea condiții favorabile pentru introducerea 
unui astfel de instrument; consideră că incapacitatea Comisiei de a acționa în această 
privință este în contradicție cu obiectivul privind gestionarea bugetului la cele mai înalte 
standarde, obiectiv enunțat în Comunicarea din 12 septembrie 2007 intitulată „Reforma 
bugetului pentru o Europă în schimbare” (SEC(2007)1188, pagina 5);

4. consideră că, în cazul în care nu se poate stabili responsabilitatea pentru o anumită 
politică, atunci politica respectivă trebuie modificată sau eventual desființată; este convins 
că o acceptare integrală de către organismul competent a responsabilității pentru punerea 
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în aplicare ar trebui, de asemenea, să constituie o parte indispensabilă a deciziei politice, 
alături de concepere, obiective, nivelul de investiții și instrumentul juridic specific;

5. salută introducerea de către Curtea de Conturi Europeană (CCE) a noțiunii de „risc de 
eroare tolerabil ” în Avizul său nr. 2/20041; invită Comisia să prezinte autorităților 
bugetare diferite opțiuni în care să se detalieze costul controalelor pentru diferite niveluri 
ale ratei de eroare; consideră că „un risc de eroare tolerabil” va trebui să fie diferențiat în 
funcție de natura, complexitatea și metodele de gestionare ale programelor;

6. consideră că CCE ar trebui să evalueze calitatea calculului costurilor efectuat de Comisie.

1  JO C 107, 30.4.2004, p. 1.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la evaluarea intermediară a cadrului financiar 2007-2013
(2008/2055(INI))

Raportor pentru aviz: Paul Rübig

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru bugete, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută călduros evaluarea intermediară a cadrului financiar 2007-2013 și consultarea 
publică a Comisiei cu privire la reforma bugetului; consideră că bugetul trebuie să fie un 
instrument principal, care să asigure realizarea eficientă a obiectivelor politice 
comunitare;

2.  consideră că o orientare eficientă a politicii de coeziune a UE către aceste obiective va 
constitui mijlocul de a oferi o convergență durabilă în regiuni, subliniind necesitatea de a 
încuraja rate mult mai rapide de absorbție a fondurilor comunitare alocate;

3. deoarece prioritățile politice ale Uniunii evoluează continuu ca rezultat al globalizării, 
schimbărilor demografice, dezvoltării tehnologice, necesității de securizare și 
diversificare a surselor de aprovizionare cu energie și schimbărilor climatice, consideră 
că este esențială reevaluarea și optimizarea cheltuielilor UE pentru a obține o valoare 
adăugată și o eficiență cât mai ridicate ale acțiunii la nivelul UE;

4. consideră că această evaluare intermediară este extrem de importantă pentru ca bugetul 
UE să reflecte într-o mai mare măsură prioritățile cetățenilor, în contextul aspirațiilor UE 
de a deveni o economie competitivă, bazată pe cunoaștere și eficientă; consideră că 
aceasta presupune o creștere semnificativă, pe viitor, a resurselor dedicate cercetării și 
inovării, politicii climatice și celei energetice, adaptabilității, infrastructurii, educației și 
formării; 
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5. subliniază că provocările principale în domeniul energetic cu care se confruntă UE, 
precum și obiectivul ferm de a reduce emisiile la nivel mondial, necesită dezvoltarea de 
tehnologii accesibile, cu emisii reduse de carbon și bazate pe energia regenerabilă; în 
acest context, consideră că bugetul ar trebui să aloce fonduri suficiente pentru atingerea 
obiectivelor menționate în Planul strategic european privind tehnologia energetică; 
observă că acesta nu ar trebui finanțat prin realocarea de fonduri destinate programelor 
comunitare în materie de cercetare și inovare;

6. invită Comisia să studieze modul în care se pot utiliza noile posibilități de finanțare, 
pentru a accelera punerea în practică a proiectelor de interes european axate pe 
exploatarea energiilor regenerabile, în special:

(i) realizarea infrastructurii de rețea necesare pentru exploatarea potențialului pentru 
energie eoliană și marină;

(ii) crearea de interconectări cu țările mediteraneene, astfel încât să se profite la 
maximum de imensul potențial al țărilor din sudul Uniunii și al țărilor învecinate în 
materie de producție de energie electrică pe baza energiei eoliene și solare termice;

(iii) difuzarea unor rețele de încălzire și răcire urbană pe bază de biomasă, alături de un 
program major de modernizare a parcului imobiliar;

7. subliniază că eficiența energetică reprezintă un mijloc esențial de combatere a penuriei 
energetice și modalitatea cea mai rentabilă de a obține rezultate rapide în lupta împotriva 
schimbărilor climatice și are potențialul cel mai rentabil de a reduce emisiile pe termen 
mediu; invită Comisia să studieze cum poate fi utilizat cel mai bine bugetul comunitar 
pentru a completa în mod adecvat acțiunile statelor membre și celelalte instrumente 
politice în materie de eficiență energetică și solicită alocarea de resurse suplimentare 
pentru inițiativele în materie de eficiență energetică, ce țin atât de latura de producție, cât 
și de cea de consum; este convins de necesitatea specifică de sporire a investițiilor în 
favoarea eficienței energetice în sectorul construcțiilor;

8. subliniază cu fermitate că cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru a se ajunge la o 
economie comunitară dinamică și bazată pe cunoaștere, impulsionată de creștere și de 
crearea de locuri de muncă; subliniază că sporirea fondurilor disponibile reprezintă o 
condiție fundamentală pentru o politică încununată de succes în materie de cercetare și de 
inovare; consideră că domeniile în care este nevoie de finanțare s-au schimbat odată cu 
schimbările produse în lume; îndeamnă, prin urmare, la o orientare a finanțării în 
domeniul cercetării și dezvoltării către viitoarele oportunități de piață și noile provocări 
globale, cum ar fi tehnologiile de mediu și energia;

9.  consideră că cercetarea de cea mai înaltă calitate științifică necesită investiții sporite în 
infrastructurile de cercetare; este de părere că bugetul pe care cel de-al șaptelea program-
cadru îl afectează infrastructurilor de cercetare în cursul perioadei 2007-2013 nu 
corespunde nici nevoilor, nici potențialului cercetării europene; consideră că acest sector 
trebuie să devină o prioritate importantă înaintea evaluării intermediare a cadrului 
financiar;

10. reamintește că IMM-urile generează mai mult de jumătate din PIB-ul UE, reprezintă 99% 
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din ansamblul întreprinderilor din UE și asigură 2/3 din totalul locurilor de muncă în UE, 
constituind astfel cel mai mare sector al economiei UE; subliniază că obiectivele de la 
Lisabona pot fi atinse doar printr-o politică privind IMM-urile precisă și cu suficiente 
resurse financiare, care abordează finanțarea, reglementarea și sprijinirea unui spirit 
antreprenorial și a unei participări crescute a IMM-urilor în domeniul cercetării, inovării, 
tehnologiilor și achizițiilor publice; consideră că viitoarea lege privind întreprinderile 
mici constituie un instrument extrem de important de sprijinire a IMM-urilor și este de 
părere că acest lucru va necesita o sporire adecvată a resurselor;

11. invită Comisia să evalueze eficiența și valoarea adăugată ale Programului-cadru pentru 
competitivitate și inovare (CIP) și ale altor măsuri în sprijinul spiritului antreprenorial și 
al inovării; consideră că este nevoie de un sprijin și de resurse continue și sporite, precum 
și de o mai bună integrare a programelor de acest tip, care asigură instrumente financiare 
esențiale pentru dezvoltarea IMM-urilor în UE; subliniază că, în termeni de inovare, 
IMM-urile ar trebui încurajate să-și coordoneze eforturile cu universitățile și instituțiile 
de cercetare pentru a stimula transferul de tehnologie și pentru a comercializa rapid 
rezultatele cercetărilor;

12. subliniază că eficiența energetică și schimbările climatice sunt considerate priorități 
esențiale pentru UE, dar că acestea nu sunt reflectate în mod suficient și coerent în 
bugetul UE; consideră că crearea unei linii bugetare sau a unor subcapitole specifice, 
consacrate investițiilor în atenuarea schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea, ar 
reprezenta o posibilă îmbunătățire, pe lângă integrarea obiectivelor legate de schimbările 
climatice în programele existente;

13. subliniază importanța programului CIP și a inițiativei JEREMIE pentru eliminarea 
lacunelor de pe piață la nivelul finanțării IMM-urilor și solicită orientarea resurselor 
disponibile către nevoile reale ale IMM-urilor, și anume pentru a promova noi 
instrumente de tip mezanin; constată că IMM-urile, în special, sunt grav afectate de 
întârzierea efectuării plăților și, prin urmare, trebuie să se evite întârzierile prin crearea 
unui sistem de monitorizare eficient și transparent pentru a asigura faptul că plățile sunt 
efectuate în limitele unei perioade determinate;

14.  constată că ar trebui să se acorde o prioritate deosebită gestionării eficiente a cheltuielilor 
UE; în plus, constată că este extrem de important ca alocările de fonduri să se bazeze pe 
criterii obiective și pe o evaluare permanentă a randamentului lor; consideră că ar trebui 
încurajate, în acest sens, parteneriate public-private solide și eficiente; 

15. subliniază că sprijinul financiar este necesar pentru dezvoltarea rețelelor energetice 
transeuropene disociate care joacă un rol important în politica energetică strategică și 
pentru dezvoltarea serviciilor electronice transeuropene, în special în privința securității 
datelor; în conformitate cu obiectivele UE privind schimbările climatice, consideră că 
finanțarea rețelelor energetice transeuropene ar trebui să se concentreze pe o 
infrastructură bazată pe emisii reduse de carbon, cum ar fi rețelele inteligente de energie, 
pentru a crește eficiența, flexibilitatea, siguranța, fiabilitatea și calitatea sistemelor de 
gaze și energie electrică din UE;

16. subliniază necesitatea alocării de resurse financiare unei autorități comunitare de 
reglementare care să fie însărcinată cu securitatea și siguranța nucleară, să instituie și să 
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monitorizeze norme, procese și standarde unitare în materie de manipulare a materialelor 
nucleare și de abordare a accidentelor aferente;

17.  constată că sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS) va fi revizuit în mod 
substanțial; subliniază că întreprinderile afectate de scoaterea la licitație a cotelor de 
emisii ar trebui implicate în decizia privind modul de utilizare a veniturilor din licitații;

18. constată că, în special în domeniul sprijinului acordat cercetării și dezvoltării, precum și 
IMM-urilor, cele mai eficiente forme de sprijin pot fi cele bazate pe împrumuturi 
combinate cu prime; consideră că revizuirea bugetului ar trebui să țină seama de metodele 
de finanțare inovatoare pentru sprijinirea dezvoltării;

19. subliniază importanța unei coordonări îmbunătățite între UE și țările terțe, în special din 
perspectiva creării unui sistem mondial de parteneriate și a stimulării transferului de 
cunoștințe cu țări de importanță strategică, în scopul îmbunătățirii securității 
aprovizionării cu energie a UE; consideră că acest obiectiv ar trebui să se reflecte în 
buget.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la evaluarea intermediară a cadrului financiar 2007-2013
(2008/2055(INI))

Raportoare pentru aviz: Rumiana Jeleva

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât politica de coeziune a UE rămâne un pilon esențial în procesul de integrare 
europeană și joacă un rol activ în reducerea inegalităților și a deficitelor de dezvoltare,

1. consideră că politica regională a UE demonstrează de mult timp publicului european 
valoarea sa adăugată unică la nivel european, promovând în mod eficient coeziunea 
economică și socială în UE și contribuind, în același timp, la atingerea obiectivelor 
strategiei de la Lisabona pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și a 
obiectivelor de la Göteborg privind dezvoltarea sustenabilă; respinge, așadar, orice 
tentativă de renaționalizare a acestei politici comunitare; își reiterează poziția deja 
consacrată conform căreia politica de coeziune ar trebui să vizeze totalitatea teritoriului 
UE și partea cea mai semnificativă a resurselor financiare disponibile ar trebui să se 
concentreze asupra nevoilor regiunilor mai puțin dezvoltate;

2. consideră că este indispensabil să se garanteze finanțarea adecvată în noul cadru financiar 
multianual de după 2013, astfel încât să se permită nu numai continuarea cu succes a 
sarcinilor ce țin în mod tradițional de politica de coeziune, ci și soluționarea unei serii de 
noi provocări globale cu efecte semnificative asupra teritoriului, cum ar fi schimbările 
climatice și demografice, depopularea, adaptarea la globalizare, reabilitarea zonelor rurale, 
eficiența energetică și concentrarea urbană, chestiuni detaliate în cel de-al patrulea raport 
al Comisiei privind coeziunea economică și socială (COM(2007)0273); prin urmare, 
consideră că alocarea unui procent mai mic de 0,35% din PIB-ul UE nu va fi nici pe 
departe suficientă pentru finanțarea acestei politici;

3. consideră că trebuie alocate resurse suficiente politicii de coeziune a Uniunii pentru a 
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permite Comunității să ajungă la o convergență reală și să abordeze problema 
disparităților regionale și intraregionale și inegalitățile persistente în domenii precum 
ocuparea forței de muncă, infrastructura din transporturi, accesibilitatea, capacitatea de 
inovare, precum și diferențele tehnologice dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai 
puțin favorizate; subliniază, în special, rolul politicii de coeziune în sprijinirea regiunilor, 
de exemplu regiunile muntoase, insulele, regiunile slab populate și regiunile de frontieră, 
pentru a compensa handicapurile lor permanente geografice și structurale; consideră, de 
asemenea, că o politică de coeziune finanțată solid și în mod corespunzător reprezintă o 
condiție esențială pentru asimilarea cu succes a extinderilor viitoare;

4. subliniază necesitatea simplificării procedurilor de implementare a fondurilor structurale, 
în special a sistemelor de gestionare și control, luându-se, în același timp, măsuri 
împotriva fraudelor și a neregulilor și asigurând caracterul adecvat al mecanismelor de 
control financiar; ia notă de faptul că absorbția insuficientă a resurselor disponibile de 
către statele membre se datorează într-o oarecare măsură complexității sistemului; salută 
propunerile recente ale Comisiei privind revizuirea politicii de coeziune a Uniunii în 
contextul crizei financiare, care să includă propuneri concrete de simplificare a 
procedurilor relevante, și așteaptă cu nerăbdare ultimul pachet de propuneri ale Comisiei 
privind măsurile de simplificare, prevăzute pentru începutul anului 2009; consideră că 
aceste măsuri ar trebui puse în aplicare imediat și că ar trebui să garanteze o împărțire 
clară a responsabilităților și competențelor între UE, statele membre și autoritățile 
regionale și locale;

5. ia act de faptul că Comisia s-a implicat pentru prima dată în realizarea unei evaluări 
sistematice a eficacității programelor operaționale din perioada 2000-2006; așteaptă cu 
mare interes rezultatele acestei evaluări, care reprezintă un efort semnificativ de măsurare 
a eficacității acțiunilor politicii de coeziune; observă totuși că este extrem de dificil, în 
această etapă, să se realizeze o estimare atotcuprinzătoare a efectelor pozitive pe care 
politica de coeziune le-a avut în realitate, deoarece impactul integral al măsurilor adoptate 
nu va putea fi observat decât mai târziu și nu poate fi măsurat în termeni pur economici;

6. subliniază faptul că politica de coeziune nu trebuie să fie considerată un simplu instrument 
pentru atingerea obiectivelor altor politici sectoriale, deoarece este o politică comunitară 
în sine, care oferă o valoare adăugată substanțială; 

7. admite că actuala criză financiară a schimbat radical situația economică și financiară din 
multe state membre; ia act de faptul că prioritățile naționale în materie de investiții se pot 
schimba în urma acestei crize și că mai multe programe operaționale pot necesita adaptări 
din acest motiv; subliniază faptul că statele membre pot, de asemenea, întâmpina probleme 
de lichiditate care să le împiedice să asigure plata contribuțiilor naționale la implementarea 
acțiunilor și programelor structurale; îndeamnă Comisia să colaboreze strâns cu statele 
membre într-un efort comun de relansare a economiei europene; 

8. salută, în acest context, propunerile Comisiei de modificare a cadrului legislativ în vigoare 
privind fondurile structurale 2007-2013, în vederea simplificării sistemului, precum și în 
vederea accelerării și facilitării plăților efectuate către statele membre; consideră că 
propunerile reprezintă o primă etapă importantă în procesul de sprijinire a eforturilor 
statelor membre de a combate efectele negative ale actualei crize economice; salută, în 
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consecință, decizia Comisia de a prelungi termenul limită pentru închiderea conturilor 
pentru programele operaționale din perioada 2000-2006;

9. subliniază faptul că scopul final al finanțării UE este acela de a îmbunătăți calitatea vieții 
cetățenilor Uniunii și, prin urmare, solicită statelor membre să asigure gestionarea optimă a 
fondurilor UE; având în vedere acest aspect, reamintește necesitatea unei bune guvernări și 
importanța combaterii fraudei, a corupției și a crimei organizate, care încalcă direct 
principiile care stau la baza bugetului Uniunii Europene; prin urmare, salută eforturile 
depuse de OLAF în acest sens;

10. în contextul coeziunii teritoriale, recomandă consolidarea în mod semnificativ a 
obiectivului de cooperare teritorială europeană atât din punct de vedere politic, cât și 
financiar și propune asigurarea unor fonduri suplimentare pentru următoarea perioadă de 
programare; salută eforturile recente ale Comisiei de consolidare a cooperării teritoriale 
prin crearea unor structuri de cooperare transnațională pentru țările care se confruntă cu 
probleme similare; ia act cu un deosebit interes de strategia Mării Baltice, care arată că, în 
viitor, ar putea fi avute în vedere strategii similare pentru alte regiuni, cum ar fi strategia 
Mării Negre sau alte tipuri de teritorii; 

11. îndeamnă Comisia să propună un sistem cuprinzător de asistență tranzitorie pentru 
perioada de după 2013 pentru regiunile care vor depăși pragul de 75% din PIB; consideră 
că este de maximă importanță acordarea unui tratament separat acestor „regiuni de 
tranziție”, deoarece acestea vor fi în continuare într-o fază de tranziție a dezvoltării lor și 
trebuie, prin urmare, să aibă dreptul de a beneficia de un statut mai clar definit, de reguli 
transparente și de o mai mare siguranță în ceea ce privește sprijinul tranzitoriu primit din 
fondurile structurale în decursul următoarei perioade de programare; consideră că ar 
trebui să se prevadă dispoziții tranzitorii și pentru statele membre care nu mai sunt 
beneficiare ale Fondului de coeziune, pentru a consolida convergența nivelurilor atinse; 

12. constată cu interes dezbaterea cu privire la planificarea următorului cadru financiar, pe o 
perioadă de cinci ani, în loc de perioada curentă de șapte ani, astfel încât să coincidă cu 
mandatele Comisiei Europene și Parlamentului European; este totuși conștient de 
dificultățile mari de implementare a programelor multianuale de fonduri structurale într-o 
perioadă de programare atât de scurtă; propune ca politica de coeziune să fie planificată 
pe o perioadă de zece ani, cu o revizuire semnificativă a cadrului legislativ și operațional 
după primii cinci ani;

13. subliniază efectele pozitive ale noilor inițiative Jessica, Jaspers și Jeremie, care sunt 
finanțate de către Banca Europeană de Investiții și de către alte instituții, și solicită 
extinderea acestor inițiative în următorul cadru financiar;

14. reamintește că, în cursul negocierilor privind regulamentul referitor la fondurile 
structurale 2007-2013, în contextul unui trialog informal, Parlamentul a propus realocarea 
resurselor necheltuite, care se pierd din cauza regulii N+2/N+3, către rubrica 1b privind 
coeziunea din bugetul comunitar și către alte programe operaționale cu o rată de absorbție 
mai ridicată prin crearea unei rezerve a Comunității pentru performanță, care ar reprezenta 
un mecanism menit să recompenseze progresul; regretă profund că această propunere nu a 
fost acceptată de Consiliu la momentul respectiv; invită Comisia, cu ocazia următoarei 
evaluări intermediare, să dea curs propunerii Parlamentului și îi recomandă să înceapă 
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printr-o analiză a impactului punerii în practică a acestui instrument.  
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la evaluarea intermediară a cadrului financiar 2007-2013
(2008/2055(INI))

Raportoare pentru aviz: Esther de Lange

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. subliniază faptul că politica agricolă este cea mai comunitarizată politică a Uniunii 
Europene, drept pentru care cheltuielile din acest domeniu reprezintă un procent 
semnificativ din bugetul total al UE, chiar dacă în termeni relativi cheltuielile pentru 
agricultură au scăzut;

2. regretă că Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală din cadrul Parlamentului 
European a fost invitată să își exprime opinia cu privire la evaluarea intermediară a 
cadrului financiar 2007-2013 fără să fi primit o comunicare din partea Comisiei pentru 
realizarea unei prezentări exacte a situației financiare actuale și a primelor prognoze;

3. subliniază dificultatea realizării unor prognoze financiare privind agricultura și 
dezvoltarea rurală în Uniune, în special în ceea ce privește măsurile de gestionare a pieței, 
în contextul unei crize economice și financiare mondiale și al unor tensiuni care 
acționează asupra pieței, dar și prețul materiilor prime, inclusiv cele agricole, care ajung 
tot mai des obiectul unor speculații la nivel internațional;

4. subliniază că opinia publică este indusă în eroare de cei care atrag atenția asupra ponderii 
relativ ridicate a cheltuielilor agricole în bugetul Uniunii, deoarece subvențiile pentru 
agricultură reprezintă doar o sumă infimă raportat la PIB-ul total al statelor membre;

5. reamintește faptul că plafoanele pentru politica agricolă comună (PAC) sunt stabilite 
pentru perioada de până în 2013 și că fiabilitatea bugetului pentru agricultură până în 
2013 a fost o cerință fundamentală pentru acceptarea amplei reforme a PAC din 2003 și a 
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ulteriorului bilanț de sănătate din 2008 de către majoritatea statelor membre, întrucât 
planificarea pe termen lung și siguranța investițiilor sunt esențiale pentru sectorul agricol;

6. subliniază că prețurile produselor agricole au fluctuat semnificativ în ultima perioadă și 
constată că s-au înșelat cei care au considerat că, în contextul creșterii rapide a prețurilor 
produselor alimentare în ultimii ani, nu mai este nevoie de sprijinirea sectorului agricol, 
iar vânzarea produselor poate garanta în sine un venit stabil și previzibil agricultorilor;

7. constată că, prin urmare, noi priorități în cadrul financiar actual pot fi finanțate exclusiv pe 
baza unor fonduri noi sau prin reconsiderarea priorităților în cadrul programelor și în 
limitele nivelurilor de cheltuieli existente; subliniază așadar necesitatea și mai pronunțată 
de a asigura marje suficiente în cadrul diferitelor categorii de valori bugetare inițiale, 
pentru a lăsa loc priorităților Parlamentului; regretă că în cadrul negocierilor bugetare din 
2005 a fost stabilită o sumă prea mică pentru măsurile aferente celui de-al doilea pilon;

8. regretă procentajele ridicate de modulare convenite de statele membre în cadrul 
„bilanțului de sănătate al PAC” și solicită ca, în perspectiva revizuirii cadrului financiar, 
Comisia să prevadă resurse suplimentare în domeniul dezvoltării rurale, astfel încât să se 
poată acoperi necesitățile acestui al doilea pilon al PAC;

9. atrage atenția, cu toate acestea, asupra faptului că marja actuală din cadrul bugetului 
pentru agricultură este un fenomen temporar, întrucât integrarea treptată a noilor state 
membre, volatilitatea piețelor agricole, riscurile veterinare și fitosanitare, ultimele 
reforme sectoriale și orizontale și alte măsuri adoptate în cadrul PAC pentru sprijinirea 
anumitor grupuri ale populației vor exercita o presiune din ce în ce mai mare asupra 
bugetului și, drept urmare, este de așteptat ca această marjă să dispară către finalul 
perioadei de planificare în cauză; subliniază, prin urmare, faptul că marjei actuale nu ar 
trebui să i se poată da o utilizare structurală;

10. invită Comisia să informeze Parlamentul în cel mai scurt timp posibil cu privire la 
finanțarea suplimentară care consideră că va fi necesară în domeniul agriculturii în cazul 
în care Croația sau alte țări devin membre UE înainte de 2013, respectiv dacă au fost 
prevăzute noi cheltuieli în cadrul orientărilor agricole;

11. subliniază faptul că obiectivele PAC rămân neschimbate în temeiul Tratatului de la 
Lisabona: creșterea productivității agricole, asigurarea unui nivel de viață decent pentru 
comunitatea agricolă, stabilizarea piețelor, garantarea siguranței aprovizionării și a unor 
prețuri rezonabile de livrare către consumatori; semnalează, însă, că reformele succesive 
ale PAC sau ale altor politici comunitare conferă noi atribuții agriculturii în ceea ce 
privește calitatea produselor, protecția mediului, lupta împotriva schimbărilor climatice, 
sănătatea consumatorilor sau amenajarea teritoriului, acestea având drept consecință 
modificarea metodelor de producție și scăderea productivității; subliniază că obiectivele 
stabilite în cadrul strategiei de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene trebuie luate în 
considerare și în cadrul politicii agricole a UE;

12. subliniază că protecția mediilor de viață naturale reprezentate de sol, apă, aer, climă și 
biodiversitate în sensul stabilit de Consiliul European de la Göteborg (15 și 16 iunie 
2001) rămâne în continuare un obiectiv;
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13. atrage atenția asupra faptului că alți actori importanți ai comerțului agricol mondial și-au 
consolidat politica agricolă anterioară în perioada recentă (ex. SUA prin legea privind 
agricultura);

14. consideră că o politică agricolă comună puternică în UE, atât din punctul de vedere al 
conținutului, cât și din cel al finanțării, este esențială pentru atingerea acestor obiective, 
garantând în același timp condiții de concurență echitabile și transparența lanțurilor 
alimentare pe piața internă comună, precum și zone rurale viabile; consideră, de 
asemenea, că o consolidare a zonelor rurale și îmbunătățirea calității vieții în zonele 
rurale ar trebui să aibă o prioritate ridicată pentru a preveni migrarea populației către 
aglomerări urbane și extinderea urbanizării;

15. subliniază că producția agricolă are o utilitate suplimentară enormă, deoarece furnizează 
materii prime pentru sectorul de procesare, contribuind astfel la coeziunea economică și 
socială a zonei, precum și la dezvoltarea echilibrată a UE; subliniază că, din acest motiv, 
ajutoarele primite de agricultori trebuie menținute și eventual crescute, dat fiind faptul că 
acestea reprezintă un stimulent pentru creșterea producției agricole;

16. consideră că, în ceea ce privește cadrul pentru perioada de după 2013, pentru dezvoltarea 
în continuare a PAC trebuie mai întâi definite măsurile politice și obiectivele concrete ale 
acestora și abia apoi pot fi alocate mijloacele bugetare necesare;

17. se opune ferm, cu toate acestea, oricărei renaționalizări a politicilor agricole; consideră, 
însă, că trebuie garantată o marjă pentru modelarea politicii agricole regionale de către 
statele membre și regiuni în conformitate cu principiul subsidiarității, iar statele membre 
și regiunile ar trebui să aibă posibilitatea de a aborda situațiile specifice prin activități 
proprii; subliniază faptul că prin caracterul comun al politicii agricole se evită 
denaturarea concurenței pe piața internă și se generează economii pentru contribuabilii 
europeni;

18. avertizează cu privire la amenințarea pe care ar reprezenta-o posibila introducere a 
cofinanțării pentru primul pilon, întrucât este foarte probabil să nu se poată garanta 
caracterul obligatoriu al acesteia dacă vreunul dintre parlamentele naționale nu este 
dispus să autorizeze fondurile pentru cofinanțarea națională, ceea ce ar duce la denaturări 
semnificative ale concurenței și la desființarea efectivă a PAC, așa cum s-a menționat în 
scrisoarea Comisiei Europene din 9 iunie 2008;

19. subliniază că succesul și acceptarea politicii agricole comune a UE depind și de 
eliminarea birocrației și de limitarea la un nivel acceptabil a dispozițiilor administrative 
de reglementare.
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