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Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 - Secţiunea III - Comisia 

Rezoluţia Parlamentului European din 6 aprilie 2011 referitoare la poziția Consiliului 

privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 al Uniunii Europene pentru exercițiul 

financiar 2011, secțiunea III – Comisia (07704/2011 – C7-0072/2011 – 2011/2022(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, 

precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special 

articolul 106a, 

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 

2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților 

Europene1, în special articolele 37 și 38, 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, 

adoptat definitiv la 15 decembrie 20102, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, 

Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară3, 

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 al Uniunii Europene pentru 

exercițiul financiar 2011, prezentat de Comisie la 14 ianuarie 2011 (COM(2011)0009), 

– având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 

adoptată de Consiliu la 15 martie 2011 (07704/2011 – C7-0072/2011), 

– având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0115/2011), 

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011 la bugetul general 2011 vizează 

mobilizarea din Fondul de solidaritate al UE a sumei de 182,4 milioane EUR în credite de 

angajament și credite de plată în vederea diminuării efectelor inundațiilor cauzate de ploi 

torențiale în Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Croația și România; 

B. întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 1/2011 este de a înscrie oficial această 

ajustare în bugetul 2011; 

C. întrucât declarația comună privind creditele de plată anexată la bugetul pentru exercițiul 

financiar 2011 prevedea introducerea unui buget rectificativ „dacă creditele înscrise în 

bugetul 2011 sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile”; 

D. întrucât Consiliul a decis să stabilească o „rezervă negativă”, astfel cum se prevede la 
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articolul 44 din Regulamentul financiar; 

E. întrucât această decizie a Consiliului are un caracter pur pragmatic, nu propune o soluție 

durabilă și rațională din punct de vedere financiar pentru posibile nevoi neprevăzute ce 

pot apărea în viitor și, prin urmare, nu poate fi mai mult decât o soluție de moment; 

F. întrucât Consiliul a invitat Comisia să prezinte „cât mai curând posibil” o propunere de 

stabilire a rezervei negative; 

G. întrucât viitorul proiect de buget rectificativ referitor la înscrierea în buget a excedentului 

aferent exercițiului financiar 2010 va oferi o ocazie adecvată și oportună de constituire a 

rezervei negative, 

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 1/2011; 

2. consideră că Fondul de solidaritate al UE ar trebui mobilizat cât mai rapid cu putință după 

o catastrofă naturală și că cererile de asistență financiară, evaluarea și redactarea 

propunerilor, precum și adoptarea actelor legislative și bugetare relevante ar trebui tratate 

într-un mod eficace și rapid; 

3. solicită Comisiei, fără a aduce atingere dreptului de inițiativă al acesteia, să recurgă la 

proiectul de buget rectificativ referitor la înscrierea în buget a excedentului aferent 

exercițiului financiar 2010, așa cum se prevede la articolul 15 din Regulamentul financiar, 

pentru a stabili rezerva negativă;  

4. aprobă, fără modificări, poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ 

nr. 1/2011 și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a 

bugetului rectificativ nr. 1/2011 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene; 

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 

și parlamentelor naționale. 


