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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. subliniază că capacitatea limitată a 

bugetului Uniunii de a interveni pentru 

soluționarea acestor crize este, în această 

etapă, cauzată în principal de utilizarea 

tuturor mijloacelor disponibile convenite în 

cadrul negocierilor privind CFM, și mai 

ales de utilizarea instrumentelor specifice, 

cum ar fi instrumentul de flexibilitate; 

reamintește rolul hotărâtor care îi revine 

Parlamentului în procesul de elaborare a 

instrumentelor respective în cadrul 

negocierilor privind CFM; subliniază totuși 

faptul că, în cazul în care crizele se vor 

agrava în continuare, mobilizarea integrală 

a resurselor puse la dispoziție prin 

mecanismele de flexibilitate în vigoare nu 

va mai fi suficientă pentru a soluționa 

problemele; în acest context, îndeamnă 

Consiliul să își revizuiască poziția cu 

privire la înscrierea în buget a creditelor 

destinate instrumentelor speciale din 

CFM, pentru a diminua presiunea asupra 

bugetului Uniunii; reamintește, în acest 

sens, poziția sa de lungă durată, potrivit 

căreia creditele de plată aferente 

instrumentelor speciale (Instrumentul de 

flexibilitate, Fondul de solidaritate al UE, 

Fondul european de ajustare la globalizare 

și rezerva pentru ajutoare de urgență) ar 

trebui luate în calcul peste plafoanele 

înscrise în CFM, cum este cazul creditelor 

de angajament; așteaptă cu interes să se 

2. subliniază că capacitatea bugetului 

Uniunii de a interveni pentru soluționarea 

acestor crize derivă în principal din 

utilizarea tuturor mijloacelor convenite în 

cadrul negocierilor privind CFM, și mai 

ales din utilizarea instrumentelor specifice, 

cum ar fi instrumentul de flexibilitate; 

reamintește rolul hotărâtor care îi revine 

Parlamentului în procesul de elaborare a 

instrumentelor respective în cadrul 

negocierilor privind CFM; subliniază totuși 

faptul că, în cazul în care crizele se vor 

agrava în continuare, mobilizarea integrală 

a resurselor puse la dispoziție prin 

mecanismele de flexibilitate în vigoare nu 

va mai fi suficientă pentru a soluționa 

problemele; în acest context, subliniază 

faptul că toate instituțiile trebuie să aplice 

restrângeri bugetare în momentul 

estimării cheltuielilor Uniunii pentru 

următorul exercițiu financiar și să se 

asigure că sunt stabilite priorități 

bugetare pentru domeniile cele mai 

deficitare și că există o marjă suficientă 

pentru situații neprevăzute; consideră că 

și evaluarea la jumătatea perioadei a 

CFM oferă o oportunitate, pe de o parte, 

de a analiza diferențele instituționale 

legate de calcularea creditelor de plată 

aferente instrumentelor speciale 

(Instrumentul de flexibilitate, Fondul de 

solidaritate al UE, Fondul european de 
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adopte măsuri pentru a soluționa această 

problemă, în contextul revizuirii la 

jumătatea perioadei a CFM; 

ajustare la globalizare și rezerva pentru 

ajutoare de urgență) și, pe de altă parte, de 

a găsi o soluție pentru garantarea 

stabilității și predictibilității bugetare; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. reamintește că acordul final privind 

CFM 2014-2020, astfel cum este prevăzut 

de articolul 2 din Regulamentul privind 

CFM, include o reexaminare obligatorie a 

CFM 2014-2020, însoțită de o propunere 

legislativă privind revizuirea CFM până la 

sfârșitul anului 2016; subliniază că scopul 

acestei reexaminări/revizuiri este de a 

evalua funcționarea calitativă și cantitativă 

a CFM și de a elimina deficiențele 

sistemice ale bugetului Uniunii, precum și 
de a asigura că Uniunea primește resurse 

suficiente pentru a aborda în mod eficace 

crizele interne și externe și a finanța noile 

priorități politice pentru a doua jumătate 

a actualului CFM; relevă faptul că 

Consiliul ar trebui să se ridice la 

înălțimea așteptărilor generate de 

declarațiile și deciziile Consiliului 

European; evidențiază, în acest context, 

faptul că Consiliul ar trebui să își asume 

responsabilitatea de a asigura 

disponibilitatea creditelor necesare pentru 

finanțarea aferentă noilor sarcini și 

situațiilor neprevăzute, inclusiv prin 

intermediul unei revizuiri în sens 

ascendent a plafoanelor CFM; 

intenționează să adopte o abordare 

consecventă în cadrul negocierilor privind 

bugetul pe 2017 și revizuirea CFM; își 

exprimă rezervele puternice în legătură cu 

30. reamintește că acordul final privind 

CFM 2014-2020, astfel cum este prevăzut 

de articolul 2 din Regulamentul privind 

CFM, include o reexaminare obligatorie a 

CFM 2014-2020, până la sfârșitul anului 

2016; subliniază că scopul acestei revizuiri 

este de a evalua funcționarea CFM; 

consideră că plafoanele CFM convenite în 

2013 trebuie menținute și că revizuirea ar 

trebui să identifice domeniile de politică 

care nu se mai numără printre prioritățile 

Uniunii, pentru a realoca fondurile 

existente către acele domenii unde se 

înregistrează nevoile cele mai presante 

sau care furnizează o valoare adăugată 

europeană veritabilă; consideră că 

orientarea bugetului într-o mai mare 

măsură către promovarea creării de locuri 
de muncă, a creșterii economice și a 

competitivității este esențială în acest 

context; evidențiază faptul că toate 

instituțiile au responsabilitatea de a asigura 

disponibilitatea creditelor necesare pentru 

finanțarea aferentă noilor sarcini și 

situațiilor neprevăzute, prin inițierea unui 

proces de modificare a priorităților; 
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capacitatea de a răspunde la crizele în 

cauză respectând totodată constrângerile 

din actualul CFM; subliniază, în plus, că 

revizuirea CFM în 2016 reprezintă o 

oportunitate de a-i adapta mijloacele și de 

a-i extinde flexibilitatea; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

31. își reiterează sprijinul pentru reforma 

aprofundată necesară a sistemului de 

resurse proprii ale Uniunii și consideră că 

activitatea Grupului la nivel înalt privind 

resursele proprii, creat în contextul 

acordului privind CFM 2014-2020, 

prezintă o importanță politică de prim 

rang; se așteaptă ca Comisia și Consiliul să 

își asume responsabilitatea pentru 

rezultatul final al procesului de reformă, 

care ar trebui să se contureze până la 

sfârșitul anului 2016, inclusiv pentru orice 

eventuală propunere privind asigurarea 

resurselor proprii; reamintește că ideea 

principală care stă la baza reformei 

sistemului de resurse proprii este aceea de 

a face componenta de venituri a bugetului 

Uniunii mai autonomă, dar și mai stabilă, 

mai simplă, mai echitabilă, mai 

sustenabilă și mai predictibilă, ușurând 

totodată sarcina cheltuielilor excesive din 

partea bugetelor naționale și îmbunătățind 

transparența și vizibilitatea pentru cetățeni, 

fără a le majora însă sarcina fiscală 

globală; consideră că, pentru ca UE să 

dispună de un buget independent, trebuie 

instituite resurse proprii veritabile; 

31. ia act de activitatea Grupului la nivel 

înalt privind resursele proprii, creat în 

contextul acordului privind CFM 2014-

2020; se așteaptă ca Comisia și Consiliul să 

își asume responsabilitatea pentru 

rezultatul final al procesului de reformă, 

care ar trebui să se contureze până la 

sfârșitul anului 2016; se opune ferm 

introducerii oricărei noi „taxe a UE”; 

consideră că este esențial să se ușureze 

sarcina cheltuielilor excesive din partea 

bugetelor naționale și să se 

îmbunătățească transparența și 

vizibilitatea bugetului UE, fără a majora 

însă sarcina fiscală globală; 

 

Or. en 
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