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SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât, în situația în care resursele sunt limitate din cauza crizei economice și financiare, 

instituțiile Uniunii și statele membre ar trebui să coopereze pe deplin pentru execuția 

eficientă a bugetului general al Uniunii Europene și pentru protejarea adecvată a acestuia 

prin acțiuni de prevenire și de corecție; 

B. întrucât unul dintre principalele obiective ale proiectului de buget pe 2014 este 

accelerarea implementării Strategiei Europa 2020 pentru o economie inteligentă, durabilă 

și favorabilă incluziunii, care să ofere niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, de 

productivitate și de coeziune socială; 

C. întrucât dialogul dintre Parlament și Comisie prevăzut la articolul 318 din TFUE ar trebui 

să stimuleze cultura performanței în cadrul Comisiei, 

1.  ia act de faptul că aplicarea cumulativă a corecțiilor financiare aferente exercițiilor 

anterioare impuse de Comisie statelor membre care nu implementează sisteme solide, 

precum și recuperările efectuate în toate domeniile de politică se ridică la circa 

4,5 miliarde EUR în 2012 (1,8 miliarde EUR în 2011)1; 

2. subliniază faptul că majorarea semnificativă față de exercițiul precedent este explicată în 

principal de exercițiul de închidere a programului FEDER pentru perioada 2000-2006 și 

de corecțiile financiare care au rezultat2; 

3. solicită Comisiei să indice în mod clar ce sume recuperate în 2012 au fost înscrise ca 

venituri în conturile Uniunii sau au fost compensate și în ce măsură corecțiile și 

recuperările financiare stabilite în 2012 pot influența nevoile de plată pentru bugetele pe 

2013 și 2014; 

4. reamintește faptul că Comunicarea către Parlamentul European3 prezentată de Comisie 

pentru prima dată în septembrie 2013 cu scopul de a publica, într-un mod ușor de înțeles, 

toate sumele în valoare nominală recuperate în cursul exercițiului anterior prin 

intermediul corecțiilor și recuperărilor financiare reprezintă o prioritate de acțiune cerută 

de Parlament; este de părere că, în respectiva comunicare, ar trebui să se indice, de 

asemenea, în ce măsură corecțiile și recuperările financiare au impact asupra 

componentei din buget reprezentate de venituri și cheltuieli; 

5.  subliniază faptul că sumele recuperate sunt considerate venituri care ar trebui să rămână 

la bugetul Uniunii și care, prin urmare, ar trebui să contribuie la stabilizarea bugetului; 

subliniază că acesta reprezintă un mesaj puternic și un stimul pentru statele membre de a-

                                                 
1  A se vedea Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Curtea de Conturi din 5 iunie 

2013: Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune în 2012 (COM(2013)0334). 
2  Idem. 
3  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European: Protection of the European Union budget to end 2012 

(COM(2013)0682 final/2. 
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și îmbunătăți sistemele de gestiune și control; regretă faptul că, deși o proporție de 

aproximativ 80% din buget este cheltuită în realitate de statele membre, majoritatea 

acestora nu-și asumă niciun angajament clar în favoarea unei declarații la nivelul statelor 

membre care să justifice cheltuirea judicioasă a fondurilor; 

6 solicită să fie informat de către Comisie cu privire la toate sumele primite pe parcursul 

exercițiului 2013 ca urmare a acordurilor încheiate cu principalele societăți din industria 

tutunului, inclusiv penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute în acorduri, amenzile 

percepute de la societățile care încalcă normele și reglementările UE, precum și cu privire 

la suma totală vărsată la bugetul Uniunii; 

7.  salută situațiile referitoare la cheltuielile operaționale aferente fiecărui program care 

însoțesc proiectul de buget pe 2014 și care conțin, pe lângă date numerice referitoare la 

program, și informații referitoare la valoarea adăugată a UE, contribuția la Strategia 

Europa 2020 (obiective principale și inițiative emblematice), precum și obiectivele 

generale și specifice sprijinite pe indicatori și obiective; observă că acestea reprezintă un 

prim pas în direcția recomandărilor formulate de Comisia pentru control bugetar cu 

ocazia procedurii de descărcare de gestiune acordată Comisiei pentru exercițiul 2011; 

8.  reamintește în special faptul că, în rezoluția sa care însoțește decizia de acordare a 

descărcării de gestiune pentru execuția bugetului 2011 de către Comisie, Parlamentul a 

îndemnat Comisia să dezvolte o nouă cultură a performanței, să propună o definiție clară 

a valorii adăugate europene până la evaluarea intermediară în diverse domenii de politică 

și pentru diverse programe și să se axeze, la secțiunea referitoare la politicile interne din 

raportul de evaluare prevăzut la articolul 318 din TFUE, și pe Strategia Europa 2020, care 

reprezintă politica economică și socială a Uniunii, accentul punându-se pe progresele 

realizate în ceea ce privește inițiativele emblematice; 

9. salută acordul referitor la un nou Acord interinstituțional privind disciplina bugetară, 

cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară urmând să însoțească cadrul 

financiar multianual 2014-2020 care precizează că, în raportul de evaluare prevăzut la 

articolul 318 din TFUE, „Comisia va distinge între politicile interne, axate pe Strategia 

Europa 2020, și cele externe și va utiliza mai multe informații referitoare la performanță, 

inclusiv rezultatele auditurilor de performanță, în vederea evaluării finanțelor UE pe baza 

rezultatelor obținute”; 

10.  regretă faptul că, potrivit previziunilor, bugetul 2014 va majora angajamentele restante cu 

6 miliarde EUR1; solicită Comisiei și Consiliului să țină seama de cuantumul 

angajamentelor restante, care continuă să crească, și să propună măsuri de reducere a 

cuantumului angajamentelor restante. 

 

 

                                                 
1 A se compara cu documentul de lucru BUDG_DT(2013)510689 privind angajamentele restante din 2013 și 

metodele de calcul. 
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