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1. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la descărcarea de gestiune în ceea ce privește execuția bugetului agențiilor 
Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018: performanțe, gestiune financiară 
și control
(2019/2098(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere deciziile sale privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetelor 
agențiilor Uniunii Europene aferente exercițiului financiar 2018,

– având în vedere Raportul Comisiei privind acțiunile întreprinse în urma descărcării de 
gestiune pentru exercițiul financiar 2017 (COM(2019)0334),

– având în vedere raportul anual1 al Curții de Conturi privind conturile anuale ale 
agențiilor pentru exercițiul financiar 2018,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului 
general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/20022 al 
Consiliului, în special articolul 1 alineatul (2) și articolul 208,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20123, în special articolele 68 și 70,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 
septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la 
articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului4, în special articolul 110,

– având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/715 al Comisiei din 18 decembrie 
2018 privind Regulamentul financiar cadru pentru organele instituite în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și al Tratatului Euratom și menționate 
la articolul 70 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European 
și al Consiliului5, în special articolul 105,

– având în vedere articolul 100 și anexa V la Regulamentul său de procedură,

1 JO C 417, 11.12.2019, p. 1.
2 JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
3 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
4 JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
5 JO L 122, 10.5.2019, p. 1.
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– având în vedere avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar (A9-0000/2019),

A. întrucât prezenta rezoluție cuprinde, pentru fiecare organism vizat de articolul 208 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și de articolul 70 din Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 2018/1046, observațiile cu caracter orizontal care însoțesc deciziile de 
descărcare de gestiune în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul delegat al 
Comisiei (UE) nr. 1271/2013 și cu articolul 3 din anexa V la Regulamentul de 
procedură al Parlamentului European; 

B. întrucât, în contextul procedurii de descărcare de gestiune, autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune subliniază că este important să se consolideze și mai mult 
eficiența, eficacitatea, economiile și responsabilitatea instituțiilor Uniunii și să se pună 
în aplicare principiile întocmirii bugetului în funcție de performanțe și bunei guvernanțe 
a resurselor umane;

1. subliniază că agențiile se bucură de o mare vizibilitate în statele membre și exercită o 
influență semnificativă asupra politicilor și proceselor de luare a deciziilor, precum și 
asupra implementării programelor în domenii de importanță vitală pentru cetățenii 
europeni, cum ar fi securitatea, siguranța, sănătatea, cercetarea, afacerile economice, 
libertatea și justiția; reamintește importanța sarcinilor realizate de agenții și impactul lor 
direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii; reamintește, de asemenea, 
importanța autonomiei agențiilor, în special a agențiilor de reglementare și a celor care 
îndeplinesc funcția de colectare independentă de informații; reamintește că agențiile au 
fost înființate în primul rând pentru a opera sistemele Uniunii, a facilita punerea în 
aplicare a pieței unice europene și a realiza evaluări tehnice sau științifice independente; 
salută, în acest sens, îndeplinirea cu eficacitate a sarcinilor de către agenții în general și 
progresele realizate în ceea ce privește sporirea vizibilității lor în rândul cetățenilor 
europeni;

2. constată cu satisfacție că, potrivit raportului anual al Curții de Conturi Europene 
(„Curtea”) privind agențiile Uniunii pentru exercițiul financiar 2018 („raportul Curții”), 
Curtea a emis o opinie de audit fără rezerve privind fiabilitatea conturilor tuturor 
agențiilor; constată, de asemenea, că serviciile Curții au emis o opinie fără rezerve 
privind legalitatea și regularitatea veniturilor subiacente conturilor pentru toate 
agențiile; constată că serviciile Curții au emis o opinie fără rezerve privind legalitatea și 
regularitatea plăților subiacente conturilor pentru toate agențiile, cu excepția Biroului 
European de Sprijin pentru Azil (EASO); evidențiază cu regret faptul că, în ceea ce 
privește plățile EASO pentru exercițiile financiare 2016 și 2017, Curtea a emis o opinie 
cu rezerve;

3. ia act de faptul că, pentru cele 32 de agenții descentralizate ale Uniunii, bugetele pentru 
2018 s-au ridicat la aproximativ 2,59 miliarde EUR în credite de angajament, ceea ce 
reprezintă o creștere de aproximativ 10,22 % față de 2017, și la 2,36 miliarde EUR în 
credite de plată, ceea ce reprezintă o creștere de 5,13 % în comparație cu 2017; constată, 
de asemenea, că, din cele 2,36 miliarde EUR, aproximativ 1,70 miliarde EUR au 
provenit din bugetul general al Uniunii, reprezentând 72,16 % din finanțarea totală a 
agențiilor în 2018 (72,08 % în 2017); recunoaște, în plus, că aproximativ 657 de 
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milioane EUR au provenit din taxe și tarife și din contribuțiile directe ale țărilor 
participante;

4. reamintește cererea sa privind raționalizarea și accelerarea procedurii de descărcare de 
gestiune pentru a lua o decizie privind acordarea descărcării de gestiune în anul imediat 
următor anului pentru care se acordă descărcarea de gestiune, încheind procedura în 
anul următor exercițiului financiar în cauză; salută, în acest sens, eforturile pozitive 
depuse și buna cooperare cu Rețeaua agențiilor Uniunii Europene („Rețeaua”) și cu 
agențiile individuale, în special cu Curtea, ceea ce arată că există un potențial clar 
privind raționalizarea și accelerarea procedurii din partea acestora; apreciază progresele 
realizate până în prezent și invită toți actorii relevanți să își continue eforturile pentru 
continuarea procedurii;

Principalele riscuri identificate de Curte 

5. constată cu satisfacție că, potrivit raportului său, Curtea consideră că riscul general în 
ceea ce privește fiabilitatea conturilor este scăzut pentru toate agențiile, deoarece 
conturile agențiilor se bazează pe standarde contabile acceptate la nivel internațional și 
în trecut au apărut numai câteva erori materiale; constată, cu toate acestea, că numărul 
din ce în ce mai mare de acorduri de delegare încheiate cu Comisia prin care agențiilor 
le sunt atribuite sarcini și venituri suplimentare specifice reprezintă o provocare din 
punctul de vedere al coerenței și al transparenței în tratamentul contabil al agențiilor;

6. ia act de faptul că, potrivit raportului său, Curtea consideră că riscul general pentru 
legalitatea și regularitatea veniturilor care stau la baza conturilor agențiilor este scăzut 
pentru majoritatea agențiilor și mediu pentru agențiile care se autofinanțează parțial, în 
cazul în care reglementări specifice sunt aplicabile la perceperea și colectarea taxelor și 
contribuțiilor din partea operatorilor economici sau a țărilor care cooperează; constată 
că raportul Curții consideră că riscul general în ceea ce privește legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente conturilor agențiilor este mediu, variind de la 
scăzut la ridicat pentru anumite titluri bugetare; constată că riscul aferent titlului I 
(cheltuieli cu personalul) este în general scăzut, pentru titlul II (cheltuieli 
administrative), riscul este considerat a fi mediu, iar pentru titlul III (cheltuieli 
operaționale), riscul este considerat a fi de la scăzut la ridicat, în funcție de agenții și de 
natura cheltuielilor lor operaționale; subliniază că sursele de risc sunt legate de obicei de 
achiziții și de plata subvențiilor;

7. observă că, în conformitate cu raportul Curții, riscul pentru buna gestiune financiară 
este mediu și este identificat în principal în domeniul tehnologiei informației (IT) și în 
cel al achizițiilor publice; regretă că tehnologia informației și achizițiile publice 
continuă să fie domenii predispuse la erori;

8. subliniază că necesitatea de a dispune de structuri și proceduri administrative separate 
pentru toate agențiile constituie un risc inerent pentru eficiența administrativă;

9. constată, potrivit raportului Curții, că, în urma observațiilor formulate în anii anteriori și 
având în vedere evoluțiile cunoscute ale politicilor Uniunii în anumite domenii, riscul 
identificat în ceea ce privește nivelul de cooperare al statelor membre este ridicat pentru 
unele agenții, și anume Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă (Frontex), Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) și Agenția Europeană 
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pentru Produse Chimice (ECHA);

Gestiunea bugetară și financiară

10. ia act de răspunsul favorabil al Rețelei la invitația Parlamentului de a furniza instituțiilor 
Uniunii un feedback constructiv în cadrul negocierilor privind cadrul financiar 
multianual de după 2020 și arată că fiecare agenție a fost invitată să realizeze o analiză a 
propunerii Comisiei privind cadrul financiar multianual 2021-2027;

11. constată că rapoartele auditate cu privire la execuția bugetară ale anumitor agenții nu 
sunt atât de detaliate precum cele prezentate de majoritatea celorlalte agenții, ceea ce 
demonstrează nevoia unor orientări clare referitoare la raportarea bugetară a agențiilor; 
ia act de efortul depus pentru a se asigura consecvența în prezentarea și raportarea 
conturilor; constată și în acest an discrepanțe în ceea ce privește anumite informații și 
documente prezentate de agenții, în special referitoare la cifrele legate de personal, 
inclusiv în rapoartele privind schema de personal (posturi ocupate sau posturile maxime 
autorizate în temeiul bugetului Uniunii); ia act de răspunsul Rețelei potrivit căruia 
aceasta urmează orientările Comisiei, care sunt în prezent revizuite în conformitate cu 
noul Regulament privind cadrul financiar și sunt așteptate înainte de sfârșitul anului 
2019; în plus, invită din nou Comisia ca în următorii ani să transmită automat autorității 
care acordă descărcarea de gestiune bugetul oficial (în credite de angajament și credite 
de plată) și cifre referitoare la personal (schema de personal, agenții contractuali și 
experții naționali detașați, începând cu data de 31 decembrie a anului în cauză) pentru 
cele 32 de agenții descentralizate;

Performanța

12. încurajează agențiile și Comisia să aplice principiul întocmirii bugetului în funcție de 
performanțe, să caute în mod consecvent cele mai eficiente modalități de a aduce 
valoare adăugată și să exploreze în continuare posibile îmbunătățiri ale eficienței în ceea 
ce privește gestionarea resurselor; ia act de sugestia Curții potrivit căreia publicarea pe 
activități a bugetelor agențiilor ar permite corelarea resurselor cu activitățile pentru care 
acestea sunt utilizate;

13. constată cu satisfacție că Rețeaua a fost creată de către agenții ca o platformă de 
cooperare între acestea, cu scopul de a spori vizibilitatea agențiilor și de a identifica și a 
promova posibilele îmbunătățiri în materie de eficiență și valoare adăugată; recunoaște 
valoarea adăugată a Rețelei în cadrul cooperării sale cu Parlamentul și salută eforturile 
sale de coordonare, colectare și consolidare a acțiunilor și informațiilor în beneficiul 
instituțiilor Uniunii; în plus, apreciază orientările oferite de Rețea agențiilor în ceea ce 
privește eforturile acestora de a-și optimiza capacitatea de planificare, monitorizare și 
raportare cu privire la rezultate, buget și resurse utilizate;

14. ia act cu satisfacție de faptul că unele agenții cooperează în funcție de grupul tematic 
din care fac parte, de exemplu, agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne și 
autoritățile europene de supraveghere; încurajează și alte agenții să coopereze mai mult 
între ele ori de câte ori este posibil, nu numai pentru stabilirea unor servicii partajate și 
realizarea unor sinergii, dar și în domeniile tematice comune; ia act de faptul că 
majoritatea agențiilor se concentrează și depun eforturi pentru consolidarea în 
continuare a sinergiilor și utilizarea în comun a resurselor; constată că Rețeaua a creat 
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un catalog online al serviciilor partajate, în special al serviciilor IT, și că, în 2018, a fost 
dezvoltat un proiect-pilot pentru a monitoriza utilizarea și beneficiile serviciilor 
partajate, care a fost extins în 2019 la toate serviciile comune; 

15. constată, pe baza raportului Curții, că în 2018 s-au înregistrat unele progrese în ceea ce 
privește introducerea sistemului Sysper II, instrumentul de gestionare a resurselor 
umane dezvoltat de Comisie, adoptat în 2018 de alte cinci agenții; constată, totuși, că 
progresele înregistrate în implementarea acestuia variază, deoarece proiectul este 
complex și fiecare agenție are propriile specificități; constată, de asemenea, că progrese 
satisfăcătoare s-au înregistrat și în ceea ce privește introducerea achizițiilor publice 
electronice; 

Politica de personal

16. ia act de faptul că în cele 32 de agenții descentralizate erau angajați în 2018 7 626 de 
funcționari, agenți temporari, agenți contractuali și experți naționali detașați (față de 
7 324 în 2017), ceea ce reprezintă o creștere cu 3,74 % față de exercițiul precedent;

17. constată, pe baza raportului Curții, că, în urma revizuirii rapide a situației din 2017 
privind modul în care agențiile au pus în aplicare angajamentul de a reduce 5 % din 
personal în schemele lor de personal în perioada 2014-2018, Curtea a concluzionat că 
reducerea de 5 % a fost pusă în aplicare, deși cu unele întârzieri; 

18. constată, pe baza raportului Curții, că plățile incluse în probele sale de audit indică o 
tendință de compensare a deficitelor de personal propriu statutar prin personal extern, în 
special consultanți în domeniul IT care își desfășoară activitatea la sediile agențiilor pe 
baza contractelor în regie și personal interimar; constată că cinci agenții au recurs la 
utilizarea de lucrători interimari de la agenții de muncă temporară înregistrate, dar nu au 
respectat toate normele prevăzute în Directiva 2018/104/CE6 și în legislația națională 
aplicabilă, de exemplu în ceea ce privește condițiile de încadrare în muncă pentru 
lucrătorii interimari; ia act de faptul că trei agenții au recurs la contracte de furnizare de 
servicii informatice și de consultanță, formulate și/sau puse în aplicare într-un mod care, 
în practică, putea fi interpretat drept punere la dispoziție („mise à disposition”) de 
lucrători temporari și nu furnizare de servicii sau de produse definite în mod clar, în 
conformitate cu Directiva 2008/104/CE7, Statutul funcționarilor și normele sociale și de 
ocupare a forței de muncă, expunând agențiile respective la riscuri juridice și de 
reputație; 

19. invită toate agențiile să comunice nivelul rotației personalului lor și să indice în mod 
clar posturile care sunt ocupate efectiv până la data de 31 decembrie a exercițiului 
financiar relevant, pentru a asigura comparabilitatea între agenții;

Achizițiile publice

20. ia act, pe baza raportului Curții, că s-au constatat deficiențe legate de dependența 
excesivă de contractanți, de serviciile de consultanță externă și de personalul interimar, 

6 Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin 
agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9). 
7 Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin 
agent de muncă temporară (JO L 327, 5.12.2008, p. 9). 
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de utilizarea unor criterii de atribuire inadecvate și de încheierea de contracte cu 
participanți la licitații care au prezentat oferte neobișnuit de scăzute, fără o justificare 
rezonabilă; ia act de faptul că mai multe agenții au externalizat, pe scară largă, activități 
regulate și, ocazional, activități de bază, ceea ce diminuează expertiza internă și 
controlul asupra executării contractelor, înregistrându-se unele deficiențe în procesul de 
achiziții publice, ceea ce poate afecta concurența loială și obținerea celui mai bun raport 
calitate-preț; ia act de faptul că, în cazul a șase agenții, condițiile din contractul cadru de 
furnizare a serviciilor de întreținere și dotare cu echipamente informatice erau 
deficiente, deoarece au permis achiziționarea de articole care nu erau menționate în mod 
specific în contract și nu au făcut obiectul unei proceduri concurențiale inițiale, ceea ce 
a permis, de asemenea, contractantului să aplice majorări la prețurile bunurilor 
achiziționate de la alți furnizori; ia act de faptul că, deși agențiile nu au competența de a 
modifica dispozițiile contractuale de bază, controalele ex ante aferente acestora nu au 
verificat exactitatea majorărilor de prețuri aplicate de contractant; 

21. ia act de faptul că agențiile descentralizate și alte organisme, împreună cu cele opt 
întreprinderi comune ale UE, fac presiuni în sensul creșterii eficienței administrative și a 
economiilor de scară prin utilizarea sporită a procedurilor comune de achiziții publice; 
constată, cu toate acestea, că, în pofida tendinței promițătoare, încercările de a organiza 
proceduri comune de achiziții nu au fost întotdeauna încununate de succes, de exemplu 
din cauza unei cercetări de piață inadecvate;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

22. ia act de faptul că, la 2 aprilie 2019, la cererea Comisiei pentru petiții, a fost organizat 
un atelier pe tema: „Conflicte de interese: integritatea, responsabilitatea și transparența 
în instituțiile și agențiile UE”, pe parcursul căruia au fost prezentate constatările 
preliminare ale unui studiu viitor pe tema „Conflictele de interese și agențiile UE”; ia 
act de faptul că studiul, care urmează să fie publicat în ianuarie 2020, va oferi o imagine 
de ansamblu și o analiză cuprinzătoare a politicilor privind evitarea conflictelor de 
interese în diferite agenții și că va face, de asemenea, recomandări în legătură cu 
controlul îmbunătățit al politicilor privind conflictele de interese în agenții; invită 
Rețeaua să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la 
evoluțiile în implementare și la posibilele schimbări în ceea ce privește reglementările și 
politicile în materie de conflicte de interese;

23. salută faptul că majoritatea agențiilor, cu excepția Centrului de Traduceri pentru 
Organismele Uniunii Europene (CdT) și a Agenției Uniunii Europene pentru 
Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de 
Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA), au instituit orientări pentru acordarea 
accesului public la documente; cu toate acestea, ia act de faptul că, înainte de sfârșitul 
acestui an, CdT preconizează instituirea unor orientări, iar eu-LISA va elabora norme 
interne privind modul de gestionare a cererilor de acces la documentele oficiale pe care 
se va strădui să le adopte în 2020;

Controalele interne

24. ia notă de observația Curții conform căreia, atunci când utilizează contracte 
interinstituționale, agențiile rămân responsabile de aplicarea principiilor aplicabile 
achizițiilor publice pentru achizițiile lor specifice și controalele interne ale agențiilor 
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trebuie să asigure respectarea acestor principii;

25. ia act de faptul că, la sfârșitul anului 2018, consiliile de administrație ale celor 29 de 
agenții au adoptat cadrul de control intern revizuit al Comisiei și că 15 agenții au 
raportat, de asemenea, punerea în aplicare a acestuia; solicită ca toate agențiile să adopte 
și să pună în aplicare cadrul de control intern, cu scopul de a alinia standardele de 
control la cele mai riguroase standarde internaționale și de a garanta că procesul 
decizional este sprijinit în mod eficace și eficient de controalele interne;

26. constată, pe baza raportului Curții, că cinci agenții nu dispun de politici care să le 
definească funcțiile sensibile și controalele de atenuare aferente, care urmăresc să 
reducă riscul utilizării abuzive a competențelor delegate personalului la un nivel 
acceptabil și ar trebui să fie un element standard de control intern;

Alte observații

27. constată, pe baza raportului Curții, că agențiile cu sediul anterior la Londra, Autoritatea 
Bancară Europeană (ABE) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) au părăsit 
Regatul Unit în 2019 și că conturile acestora includ provizioane pentru costurile 
aferente mutării; ia act, de asemenea, de faptul că, în cazul EMA, Curtea a făcut referire 
la evoluțiile survenite în urma contractului de închiriere și la incertitudinea cu privire la 
pierderea totală a personalului ca urmare a mutării agenției; în plus, ia act cu îngrijorare 
de faptul că, pentru ambele agenții, Curtea a făcut referire, de asemenea, la posibile 
scăderi ale veniturilor în urma retragerii Regatului Unit din Uniune;

o

o     o

28. face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind 
descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 29 martie 20208 referitoare la 
performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

8 Texte adoptate la această dată, P9_TA(2020)0000.


