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Comisar desemnat pentru buget și administrație 

 

 

1. Competențe generale, angajament european și independență personală 

 

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de 

relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în 

domeniul de care ar urma să fiți responsabil?  

Ce anume vă motivează?  

Care va fi contribuția dumneavoastră la promovarea agendei strategice a Comisiei?  

Cum intenționați să puneți în practică abordarea integratoare de gen și să încorporați o 

perspectivă de gen în toate domeniile de politică aferente portofoliului dumneavoastră? 

Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum 

ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, 

actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor 

dumneavoastră în cadrul Comisiei? 

 

 

Am fost comisar timp de aproape 10 ani. În această perioadă, mi-am demonstrat angajamentul 

față de interesul european și independența, atât prin deciziile pe care le-am luat, cât și prin 

influența politică pe care am exercitat-o. Parlamentul Austriei a aprobat în unanimitate 

numirea mea, nu în ultimul rând din acest motiv. 

 

În actualul meu portofoliu de comisar european pentru Politica de vecinătate și negocierile 

privind extinderea am fost în măsură să revigorez procesul de extindere în cazul tuturor țărilor 

din Balcanii de Vest. Acest efort a acoperit inițiative-cheie precum Strategia pentru Balcanii 

de Vest, Agenda de la Sofia și gestionarea cu succes a crizei din Macedonia de Nord, care a 

deschis calea către o soluție la problema numelui. Am contribuit, de asemenea, la stabilizarea 

țărilor din vecinătatea estică a Europei prin intermediul unor parteneriate strategice și 

personalizate, cu rol de facilitare a schimbărilor democratice, a stabilității economice și a 

statului de drept. În vecinătatea sudică, activitatea mea a contribuit la limitarea conflictelor în 

curs și la îmbunătățirea situației ori de câte ori a fost posibil. În plus, am pus în aplicare cu 

succes Instrumentul UE pentru refugiații din Turcia și am adus o contribuție esențială la 

crearea Fondului fiduciar pentru Siria, care sprijină țările ce găzduiesc refugiați sirieni. În 

acest scop, m-am asigurat că fondurile UE aflate sub responsabilitatea mea au întărit 

capacitatea de reacție a țărilor situate de-a lungul diferitelor rute de migrație și a celor afectate 

de războiul din Siria. În cursul mandatului meu de comisar european pentru politică regională, 
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am inițiat și am condus o reformă fundamentală a politicii regionale, pentru a ajuta regiunile 

Europei să reziste crizei economice și financiare într-un moment în care investițiile publice 

scăzuseră dramatic în aproape fiecare parte a Europei. Sub conducerea mea, fondurile politicii 

regionale au devenit principalul instrument pentru investiții al Europei, direcționând resursele 

financiare către lupta împotriva schimbărilor climatice, eficiența energetică, energiile 

regenerabile și inovare. Parlamentul European a fost un partener și o forță motrice esențială 

pentru toate aceste realizări.  

 

Consider că există o legătură clară între portofoliile mele anterioare și responsabilitatea mea 

viitoare în calitate de comisar european pentru buget și administrație, dacă voi fi confirmat. 

Promovarea dezvoltării și a integrării economice prin proiecte concrete și investiții strategice 

reprezintă un aspect-cheie pe care îl voi încorpora în noul meu rol. În cursul mandatelor mele 

am întărit securitatea și am multiplicat oportunitățile economice, cu ajutorul conectivității 

regionale, în Balcanii de Vest, precum și în vecinătatea noastră estică și sudică. Într-un peisaj 

mondial din ce în ce mai fragmentat, UE trebuie nu numai să acționeze mai ferm, ci și să 

coopereze mai strâns cu partenerii internaționali pentru a amplifica influența sa. Din acest 

motiv am intensificat, în special, cooperarea noastră cu instituțiile financiare internaționale, 

pentru ca acestea să sprijine reformele din vecinătatea sudică și estică și din regiunea 

Balcanilor de Vest.  

 

Mă motivează posibilitatea de a utiliza puterea transformatoare a Uniunii Europene și a 

diverselor sale instrumente pentru a îmbunătăți viața oamenilor și a le asigura perspective mai 

bune și o mai mare prosperitate. Îmi voi aduce contribuția la traducerea priorităților noastre 

politice în rezultate concrete. În acest sens, eforturile mele vor fi îndreptate către o Comisie 

Europeană mai modernă, mai diversă și mai flexibilă, cu o forță de muncă înalt calificată și 

dedicată misiunii sale, capabilă să obțină rezultatele care au cea mai mare importanță. Dacă 

voi fi confirmat, acest lucru va reprezenta o parte esențială a misiunii mele. 

 

Pe parcursul întregii mele cariere profesionale și politice, Europa și Uniunea Europeană au 

constituit întotdeauna cadrul mai larg al activității mele. Am susținut mereu ideea unei Europe 

unite, care obține rezultate pentru cetățenii săi. Pentru mine, bugetul este politică exprimată în 

cifre. În activitatea mea precedentă de comisar, am dovedit că pot alinia fondurile UE la 

prioritățile politice și pot utiliza bugetul UE în mod optim. De exemplu, în calitate de comisar 

pentru Politică regională, am introdus alocările minime obligatorii pentru măsurile legate de 

energiile regenerabile și eficiența energetică, anticipând actuala dezbatere privind schimbările 

climatice. În acest spirit, voi depune toate eforturile necesare pentru a facilita ajungerea în 

timp util la un acord privind cadrul financiar adecvat. 

 

Pentru Politica regională, precum și pentru Politica de extindere și de vecinătate a fost necesar 

să lucrăm și să ne implicăm în aproape toate domeniile de politică ale Comisiei. Această 

experiență îmi va fi cu siguranță foarte utilă într-o Comisie în care lucrul în echipă și 

capacitatea de a promova o gândire comună pentru îndeplinirea priorităților europene va fi un 

obiectiv-cheie, în special în cazul Bugetului și administrației, în care coordonarea 

instrumentelor și a politicilor noastre este esențială pentru a obține impactul maxim. Serviciul 
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public european și, în special, personalul Comisiei Europene, se vor situa în prima linie în 

ceea ce privește îndeplinirea priorităților politice pentru următorii cinci ani. Dacă va conduce 

tranziția către o planetă sănătoasă și către o nouă lume digitală, modernizând, în același timp, 

economia noastră socială de piață și afirmându-și poziția de lider mondial, Uniunea va avea 

nevoie de funcționari publici înalt calificați și dedicați misiunii lor. În acest context, egalitatea 

de gen a fost întotdeauna importantă pentru mine. Sunt convins că obiectivele cantitative, 

combinate cu măsurile de încurajare a femeilor candidate la diverse posturi și de creare a unui 

mediu favorabil dezvoltării managementului, vor fi esențiale pentru atingerea unei egalități de 

gen depline. 

 

Ca membru al colegiului, mi-am îndeplinit toate obligațiile față de instituție, inclusiv prin 

depunerea și actualizarea declarațiilor solicitate privind interesele financiare. Ca și în 

mandatele anterioare, voi continua să respect pe deplin litera și spiritul tratatului, în special 

obligația de a acționa în interesul european și de a nu primi instrucțiuni. De asemenea, voi 

respecta Codul de conduită al membrilor Comisiei Europene și dispozițiile acestuia privind 

conflictele de interese. Declarația mea de interese este completă și accesibilă publicului și va 

fi actualizată dacă vor apărea modificări ce trebuie semnalate. 

 

 

2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European 

 

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce sens 

v-ați considera răspunzător în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru 

acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră? 

Ce angajamente specifice sunteți pregătit să vă asumați pentru a asigura o transparență 

sporită și o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile 

Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește 

inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispus să oferiți aceleași informații 

și documente Parlamentului și Consiliului? 

 

După cum am demonstrat în ultimii 10 ani, mi-am însușit pe deplin colegialitatea ca principiu-

cheie al funcționării Comisiei. Aceasta stă la baza deciziilor echilibrate și bine fundamentate 

care țin seama de diferitele aspecte ale procesului decizional și de diferitele puncte de vedere 

și abordări, asigurând coerența politicilor și a propunerilor noastre. În această privință, îmi voi 

asuma responsabilitatea politică pentru activitățile din domeniul meu de competență, care 

figurează în scrisoarea mea de misiune.  

 

În ceea ce privește asumarea politică și rezultatele obținute, relația cu Parlamentul European 

este de o importanță crucială pentru mine. Voi continua să colaborez cu Parlamentul și 

comisiile competente în toate etapele procesului de elaborare a politicilor și ale dialogului 

politic.  

 

Cooperarea interinstituțională eficace este esențială pentru funcționarea sistemului 

instituțional al UE și pentru eficiența și legitimitatea sistemului decizional al UE. Aceasta se 
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bazează pe anumite principii directoare, pe care mă angajez pe deplin să le urmez. Printre 

acestea se numără deschiderea, încrederea reciprocă, eficiența și schimbul regulat de 

informații. Orientările politice și scrisorile de misiune ale președintei alese von der Leyen 

reflectă pe deplin aceste principii și subliniază intenția de a întări relația specială dintre 

Parlamentul European și Comisie. Dacă voi fi confirmat în funcția de comisar pentru buget și 

administrație, mă angajez să urmăresc acest obiectiv și voi respecta pe deplin dispozițiile 

Acordului-cadru din 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisie și Acordul 

interinstituțional din 2016 privind o mai bună legiferare. Am gestionat întotdeauna 

interacțiunile mele cu Parlamentul European în mod deschis, transparent și constructiv și sunt 

hotărât să procedez la fel în viitor. 

 

Conform orientărilor politice ale președintei alese von der Leyen, voi fi disponibil pentru a 

participa la sesiunile plenare, la toate reuniunile comisiilor competente și la toate discuțiile 

din cadrul trilogurilor. Voi asigura implicarea comisiilor parlamentare în toate evoluțiile 

majore înregistrate în domeniul meu de responsabilitate și sunt pe deplin conștient de 

importanța tratării în mod egal a Parlamentului și a Consiliului. Aceasta este nu numai o 

cerință a procedurii legislative ordinare, ci și o datorie pentru un comisar care, în calitate de 

membru al colegiului, răspunde în fața deputaților din Parlamentul European, aleși prin 

sufragiu direct.  

 

Mă angajez, de asemenea, să respect în relațiile cu colegii mei comisari și cu serviciile aflate 

sub responsabilitatea mea principiile loialității, încrederii, transparenței, fluxului bidirecțional 

de informații și asistenței reciproce. Mă voi asigura, de asemenea, că președinții comisiilor 

parlamentare competente sunt informați cu regularitate, voi comunica direct cu membrii 

comisiilor și voi fi disponibil pentru a participa la reuniunile bilaterale. Acesta este modul în 

care am lucrat pe parcursul mandatelor mele. 

 

Mă voi asigura, de asemenea, că întrebările adresate Comisiei de către deputații din 

Parlamentul European, care se încadrează în domeniul meu de responsabilitate, primesc 

răspunsuri rapide și precise. Mă voi prezenta în fața plenului și/sau a comisiilor Parlamentului 

European ori de câte ori mi se va solicita să răspund unei întrebări sau să furnizez informații 

despre un anumit subiect. 

 

 

Întrebări din partea Comisiei pentru bugete:  

3. Comisia ca intermediar imparțial real 

În ultimii ani, membrii Comisiei pentru bugete au apreciat disponibilitatea pentru 

întâlniri regulate a comisarului și deschiderea sa la dialog politic. Totuși, ei consideră că, 

în anumite momente, Comisia nu și-a îndeplinit complet rolul de intermediar imparțial. 

În cadrul procedurilor bugetare anuale s-a întâmplat ca Comisia să aibă inițiative 

favorabile statelor membre care urmau să anuleze impactul amendamentelor propuse 

de Parlament fără a informa această instituție în prealabil. În cazul revizuirii la 

jumătatea perioadei a CFM (declarația comună privind completările și realocările) și a 
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părții de contribuție de la bugetul UE la a doua tranșă a Instrumentului pentru refugiați 

din Turcia, Comisia a negociat în prealabil cu Consiliul decizii care au împiedicat 

negocieri bugetare ulterioare, ceea ce a limitat spațiul de manevră al Parlamentului.  

În cadrul negocierilor în curs referitoare la CFM pentru perioada 2021-2027, Comisia a 

oferit sprijin Consiliului și Consiliului European la adoptarea de metode de lucru (cadre 

de negociere și punerea între paranteze a prevederilor care fac obiectul procedurii 

legislative ordinare) care ar putea să ducă la limitarea rolului instituțional al 

Parlamentului, așa cum este acesta consacrat în tratate. 

Aceste acțiuni au subminat încrederea pe care Parlamentul o are în serviciile Comisiei. 

Cum veți garanta că Comisia va fi, în cursul negocierilor pentru bugetele anuale și 

multianuale, un intermediar imparțial la toate nivelurile și un protector al tratatelor? 

Cum veți garanta că toate acordurile din trecut sau din viitor dintre cele trei instituții 

vor fi respectate în forma în care au fost adoptate? Ce măsuri concrete veți lua pentru a 

întări încrederea Parlamentului în rolul de intermediar imparțial al Comisiei, având în 

vedere și angajamentul președintei alese a Comisiei de a întări parteneriatul cu 

Parlamentul?  

În special, ce măsuri active va lua Comisia în așa fel încât competențele de aprobare și 

codecizie ale Parlamentului în materie de CFM să fie luate în considerare și respectate 

în mod adecvat de către Consiliu și Consiliul European? 

Consider că este extrem de important să avem o relație de lucru excelentă cu Comisia pentru 

bugete, în special în ceea ce privește procedurile bugetare anuale și cadrul financiar 

multianual. În actuala mea funcție și în cele anterioare, în calitate de comisar, am întreținut 

întotdeauna relații de lucru bune cu Parlamentul și aștept cu interes să lucrez cu 

dumneavoastră, dacă voi fi confirmat, în calitate de comisar responsabil pentru buget și 

administrație. Voi dedica, personal, mult timp promovării bunelor relații de muncă și mă voi 

asigura că serviciile aflate în subordinea mea își intensifică eforturile în această privință.  

Consider că rolul Comisiei este acela de facilitator al convergenței dintre cele două 

componente ale autorității bugetare. Din punct de vedere obiectiv, concilierea pozițiilor 

Parlamentului European și ale Consiliului, care sunt câteodată foarte divergente, poate să se 

dovedească problematică, dar puteți conta pe mine: în principiu, voi juca un rol complet 

neutru în cadrul unor astfel de negocieri. Acest lucru presupune furnizarea de către Comisie, 

în timp util, a unor informații tehnice care să permită găsirea de soluții și străduința Comisiei 

de a se asigura că nu apar neînțelegeri. Sunt pregătit să intensific sprijinul acordat echipei 

mele în această privință.  

Concret, propun să se instituie un dialog periodic cu raportorii Parlamentului privind cadrul 

financiar multianual, astfel încât să avem posibilitatea de a vă informa în mod regulat, de a 

face schimb de opinii și de a prezenta un bilanț al progreselor înregistrate.  

De asemenea, voi continua acțiunile întreprinse deja pentru a consolida rolul comisiei 

dumneavoastră parlamentare: participarea periodică la reuniunile comisiei, demersurile de 

informare, prezentare și raportare detaliată pe care le voi face personal sau prin intermediul 

serviciilor din subordinea mea privind orice nouă propunere bugetară sau legislativă, 

aspectele bugetare ale unor chestiuni-cheie, toate proiectele de bugete rectificative și execuția 

bugetului anual.  
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În ceea ce privește cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027, salut implicarea 

Parlamentului încă de la începutul pregătirilor. Consiliul nu și-a stabilit încă poziția privind 

cadrul financiar multianual și resursele proprii, care fac obiectul unor proceduri legislative 

speciale prevăzute la articolele 311 și 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Deși procesul și procedurile de lucru alese de Consiliu și de Consiliul European sunt stabilite 

în mare măsură de președinția respectivelor instituții și de statele membre, voi promova 

întotdeauna relațiile de parteneriat și cooperare între instituții și voi solicita Consiliului 

European și Consiliului să țină seama pe deplin de opiniile exprimate de Parlamentul 

European.  

Mă angajez să facilitez un proces continuu de dialog și negocieri între Parlamentul European 

și Consiliu în vederea ajungerii la un acord global în timp util cu privire la pachetul privind 

cadrul financiar multianual și la adoptarea tuturor actelor legislative conexe. Voi juca un rol 

complet neutru în ceea ce privește instituțiile, pe baza principiului cooperării loiale și a unei 

solide expertize bugetare și tehnice, ținând întotdeauna seama de valoarea adăugată europeană 

a bugetului UE.  

Sunt, de asemenea, deschis la orice sugestie pe care ați putea-o avea pentru a îmbunătăți și 

mai mult relațiile noastre de lucru. 

 

4. Angajamentele concrete ale președintei alese a Comisiei 

În orientările politice care au dus la alegerea sa, președinta aleasă von der Leyen și-a 

asumat o serie de angajamente cu dimensiuni bugetare în materie de cheltuieli: (1) un 

nou fond pentru o tranziție echitabilă; (2) un plan european de investiții durabile de 

1000 de miliarde EUR pe timp de zece ani și 50% din finanțările BEI în domeniul climei, 

pentru a converti o parte din aceasta într-o bancă climatică europeană; (3) un fond 

public-privat specializat în ofertele publice inițiale ale IMM-urilor; (4) un instrument 

bugetar de convergență și de competitivitate pentru zona euro; (5) un sistem european 

de reasigurare a indemnizației de șomaj; (6) o garanție europeană pentru copii; 

(7) investiții suficiente din FSE+ pentru îmbunătățirea calității și accesibilității 

sistemelor de educație și îngrijire timpurie a copiilor; (8) un instrument permanent 

pentru combaterea șomajului la tineri; (9) o triplare a bugetului programului Erasmus; 

(10) statul de drept ca parte integrantă a următorului CFM; (11) înființarea, mai 

devreme de 2027, data preconizată actualmente, a unei rezerve permanente de 10 000 de 

polițiști de frontieră aparținând Frontex; (12) alocarea a 120 de miliarde EUR 

investițiilor în Africa și unui parteneriat mai strâns cu aceasta; și (13) o consolidare a 

Fondului european de apărare.  

Președinta aleasă s-a mai angajat și să (re-)lanseze inițiative care au efecte asupra părții 

de venituri a bugetului Uniunii: (1) introducerea unei taxe vamale pe emisiile de dioxid 

de carbon; (2) extinderea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii pentru a 

acoperi și sectorul maritim și reducerea numărului certificatelor gratuite alocate 

companiilor aeriene; (3) transformarea în lege a propunerilor actuale de impozitare a 

marilor societăți din domeniul tehnologiei; și (4) transformarea în realitate a bazei 

fiscale consolidate comune.  

Puteți schița implicațiile financiare ale fiecăreia dintre aceste inițiative și puteți preciza 

când și în ce formă intenționați să le prezentați (de exemplu, program nou sau revizuit, 
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CFM, propuneri referitoare la resursele proprii)? În special, având în vedere faptul că 

angajamentele președintei alese vor avea ca efect plafoane ale CFM mai mari decât cele 

propuse inițial de Comisie, cum și când veți revizui propunerea Comisiei? Cum evaluați 

poziția Parlamentului cu privire la CFM 2021-2027, așa cum a fost prezentată în 

rezoluția sa din 14 noiembrie 2018, având în vedere și faptul că aceasta ține deja cont de 

implicațiile bugetare ale mai multora dintre aceste inițiative? 

Orientările politice ale președintei alese stau la baza agendei strategice a viitoarei Comisii.  

Propunerile privind cadrul financiar multianual prezentate de Comisie rămân o bază foarte 

solidă pentru un eventual acord, însă noile inițiative anunțate în Orientările politice ale 

președintei alese trebuie să fie luate în considerare în cadrul unui astfel de acord. Aceasta 

presupune focalizarea mai precisă, în cadrul negocierilor în curs, pe anumite elemente și 

identificarea, dacă este cazul, a unor ajustări punctuale. Consider că este necesară o propunere 

legislativă privind un fond pentru o tranziție echitabilă. În ceea ce privește implicațiile 

financiare ale orientărilor politice, acestea vor fi prezentate de îndată ce noul colegiu va 

decide cu privire la conținutul detaliat al noilor inițiative. Mai mult, permiteți-mi să 

reamintesc faptul că bugetul UE nu ar trebui analizat separat, ci ca un catalizator al 

investițiilor publice și private, pe care să le canalizeze către prioritățile politice ale UE. Numai 

prin mobilizarea tuturor surselor de finanțare vom fi în măsură să abordăm provocările cu care 

se confruntă Europa, să încurajăm inovarea, să generăm investiții și să punem la dispoziție 

măsuri de amortizare socială acolo unde este necesar. Bugetul UE își va îndeplini rolul care îi 

revine în acest sens, dar și statele membre trebuie să își asume propriile roluri, iar eu 

intenționez să le cer socoteală în această privință.  

Aș dori, de asemenea, să reamintesc declarația președintei alese privind importanța ajungerii 

la timp la un acord cu privire la cadrul financiar multianual. Împărtășesc opinia președintei 

alese potrivit căreia propunerile prezentate constituie o bună bază pentru etapa finală a 

negocierilor și mă angajez, alături de domnia sa, să respect calendarul stabilit de Consiliul 

European în iunie 2019. Este, de asemenea, esențial ca activitatea legislativă privind 

programele sectoriale să progreseze în mod eficient, pornind de la interpretările comune 

asupra cărora s-a ajuns deja la un acord. Acest lucru va necesita o cooperare strânsă și 

constructivă între Parlamentul European, Consiliu și Comisie în cadrul trilogurilor. Atât 

președinta aleasă, cât și eu însumi acordăm o importanță crucială asigurării faptului că toate 

programele noastre vor fi pe deplin operaționale până la 1 ianuarie 2021.  

În acest sens, trebuie să recunoaștem cu toții provocările specifice ale acestor negocieri 

privind cadrul financiar multianual. Ne confruntăm cu tripla provocare ce constă în 

necesitatea de a finanța noi priorități semnificative, de a susține politicile care exprimă 

solidaritatea europeană, cum ar fi coeziunea și agricultura, și de a face față consecințelor 

financiare ale Brexitului.  

Din acest motiv, salut cu entuziasm rezoluția Parlamentului și sunt recunoscător pentru 

sprijinul Parlamentului acordat unui viitor buget al UE care să fie ambițios și dimensionat în 

mod corespunzător. Acesta este un punct de plecare optim pentru viitoarele negocieri. Sunt 

deosebit de recunoscător pentru sprijinul ferm al Parlamentului față de multe dintre 

principalele caracteristici ale propunerilor Comisiei, de exemplu în ceea ce privește 

flexibilitatea bugetului și protecția acestuia împotriva deficiențelor statului de drept, precum și 

reforma finanțării bugetului UE.  
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Prin urmare, sunt foarte dornic să discut în continuare cu Parlamentul unele dintre ideile 

referitoare la resursele proprii anunțate de președinta aleasă, cum ar fi cele privind sistemul de 

comercializare a certificatelor de emisii, dar și idei noi care pot apărea pe parcursul 

discuțiilor. Consider că este binevenită organizarea unei mese rotunde cu Parlamentul cu 

privire la aceste chestiuni, pentru un schimb deschis de opinii.  

Voi colabora strâns cu Parlamentul și cu Consiliul încă din prima zi a mandatului pentru a 

facilita un acord echitabil, echilibrat și prompt.  

 

5. Plan de măsuri de urgență pentru evitarea suspendarea programelor în cazul unui 

acord tardiv asupra noului CFM 

Anul trecut, Consiliul European nu a luat în considerare obiectivul Parlamentului și 

Comisiei de a ajunge la un acord asupra CFM înainte de alegerile europene și și-a fixat 

ca obiectiv toamna anului 2019 pentru a adopta o poziție, termen amânat actualmente 

pe sfârșitul lui 2019.  

Parlamentul este ferm hotărât să ajungă la un acord satisfăcător și în timp util pentru a 

asigura o tranziție ordonată și fără probleme la următorul CFM și pentru a evita 

repetarea experiențelor negative înregistrate în actualul CFM, în cazul căruia 

întârzierile de punere în aplicare au afectat interesele beneficiarilor finali ai 

programelor sectoriale ale UE. În pofida unei întârzieri de 6 luni în depunerea 

propunerilor Comisiei, Parlamentul și-a adoptat mandatul de negociere detaliat cu 

privire la CFM și la resursele proprii la 14 noiembrie anul trecut. De atunci însă, 

Consiliul a refuzat să se angajeze în convorbiri serioase pentru a obține aprobarea finală 

a Parlamentului. Pe baza experienței anterioare1, există un risc tot mai mare ca 

negocierile complexe să nu poată fi finalizate înainte de sfârșitul actualului CFM sau ca 

aprobarea Parlamentului să nu fie acordată (scenariul „no deal”) — în special în cazul 

în care Consiliul (European) se confruntă cu întârzieri suplimentare și nu își crește 

cooperarea cu Parlamentul2.  

În acest caz, articolul 312(4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

prevede o prelungire temporară a CFM actual, ceea ce este o „plasă de siguranță” 

pentru ca programele financiare ale UE să nu fie suspendate până când Parlamentul și 

Consiliul ajung la un acord asupra CFM. Oricum, actele de bază ale unor programe 

sectoriale conțin o limită de timp (31 decembrie 2020) care, în absența unei baze legale 

noi sau extinse, ar putea să ducă la o astfel de suspendare temporară în mai multe 

domenii de politică. Întrucât aceasta ar avea un impact negativ asupra beneficiarilor 

bugetului Uniunii și asupra funcționării politicilor sale, este necesară o planificare 

prealabilă a măsurilor juridice și operaționale necesare în toate domeniile de politică, 

pentru a se asigura coerența cu tratatul și continuitatea bugetului dacă apare riscul 

încheierii tardive a unui acord.  

                                                 

1 Trebuie să reamintim că, în cazul CFM 2014-2020, Consiliul European a adoptat o poziție 

în februarie 2013, iar Parlamentul și-a dat aprobarea în noiembrie 2013. Finalizarea tardivă a 

programelor sectoriale a antrenat întârzieri la nivelul implementării în 2014 și ulterior. 

2 Sau dacă Brexitul este amânat din nou. 
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În cazul în care Consiliul European întârzie și mai mult sau poziția Parlamentului nu a 

fost luată în considerare de către Consiliu, ceea ce duce la întârzieri în negocierile 

interinstituționale, intenționați să prezentați un plan de acțiune care va fi aplicat dacă 

nu se ajunge la un acord în timp util cu privire la următorul CFM? Care este termenul 

până la care intenționați să prezentați această propunere? La elaborarea acestui plan de 

măsuri de urgență se va ține seama situația neclară a Brexitului sau de o posibilă 

amânare a acestuia?  

Ca parte a acestui pachet, veți include o propunere legislativă orizontală pentru a 

revizui termenele programelor în cauză și a permite o extindere a acestora, în 

concordanță cu cerințele tratatului? Ce alte măsuri operaționale intenționați să luați în 

acest context pentru a proteja beneficiarii și a asigura continuitatea programelor UE?  

Negocierile interinstituționale privind propunerile pentru următorul cadru financiar multianual 

și regulamentele sectoriale prezentate de Comisia Europeană în mai și iunie 2018 sunt încă în 

curs. În iunie 2019, Consiliul European și-a reconfirmat obiectivul de a ajunge la un acord 

înainte de sfârșitul anului 2019. Un acord rapid cu privire la următorul cadru financiar 

multianual reprezintă o prioritate imediată pentru mine și pentru viitoarea Comisie. 

Întradevăr, este esențial ca, până la 1 ianuarie 2021, noul cadru să intre în vigoare, ca bugetul 

anual pentru 2021 să fie adoptat și ca noile programe să fie operaționale.  

Am fost confruntat în mod direct cu problemele care s-au ivit la începutul actualului cadru 

financiar multianual. Această întârziere a prejudiciat obiectivele de politică ale Uniunii și ale 

statelor sale membre și a afectat mijloacele de subzistență ale cetățenilor care depindeau de 

sprijinul oferit de Uniune. Având în vedere numărul de priorități urgente cu care se confruntă 

Uniunea (schimbări climatice, migrație, securitate etc.), nu ne putem permite ca o asemenea 

situație să se repete în următorul cadru financiar multianual.  

Totuși, o astfel de ipoteză nu poate fi complet exclusă.  

Dacă ar fi să ne confruntăm cu probabilitatea ca adoptarea cadrului financiar multianual să se 

amâne, iar chestiunea Brexitului să se tergiverseze, ar trebui să analizăm implicațiile 

potențiale pentru programele de cheltuieli și să elaborăm măsuri de contingență adecvate 

pentru a atenua efectele asupra beneficiarilor și asupra altor entități care ar putea fi afectate. În 

momentul de față, nu putem stabili cu exactitate ce măsuri de contingență ar fi necesare 

întrun astfel de scenariu și nici în ce fel ar trebui structurate acestea. În pofida incertitudinii, 

aș informa pe deplin Parlamentul cu privire la toate măsurile semnificative adoptate de 

Comisie în acest domeniu critic.  

Cu toate acestea, doresc să subliniez faptul că măsurile de contingență pot atenua doar parțial, 

dar nu pot soluționa complet toate problemele cauzate de adoptarea cu întârziere a cadrului 

financiar multianual. Chiar dacă ar exista o continuitate pentru unele dintre programele 

existente, o întârziere în acest sens nu ne-ar permite să demarăm finanțarea noilor priorități și 

provocări.  

Prin urmare, prioritatea mea ar fi ca, încă din prima zi a mandatului meu de comisar pentru 

buget și administrație, dacă voi fi confirmat, să sprijin Parlamentul European și Consiliul în 

procesul legislativ pentru a ajunge la un acord în timp util cu privire la noul cadru financiar 

multianual și la actele de bază sectoriale, ori de câte ori este posibil. 
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Întrebări din partea Comisiei pentru control bugetar:  

6. Cum puteți contribui la îmbunătățirea și accelerarea procedurii de descărcare de 

gestiune? 

Comisia pentru control bugetar insistă asupra continuării eforturilor de planificare, 

punere în aplicare și raportare cu privire la un buget bazat pe rezultate reale și pe 

performanțe, care ar trebui să fie axat în mod clar pe politici. Pentru a îmbunătăți 

planificarea și raportarea rezultatelor, obiectivele de politică ale Uniunii și ciclurile 

financiare ar trebui să fie aliniate, iar bugetul UE ar trebui să fie prezentat în 

conformitate cu obiectivele politice ale Uniunii pentru CFM.  

În ceea ce privește raportarea cu privire la execuția bugetului, Parlamentul European și-

a exprimat dorința sinceră de a accelera ciclul de descărcare de gestiune pentru a 

avansa decizia privind descărcarea de gestiune la exercițiul pe anul n + 1. Acest lucru ar 

permite o analiză politică mai rapidă a gestiunii bugetare a instituțiilor UE și ar fi atât 

în interesul Parlamentului European, cât și al cetățenilor europeni.  

Parlamentul European și Curtea de Conturi Europeană și-au exprimat îngrijorarea cu 

privire la o serie de rate de eroare utilizate de Comisie atunci când raportează execuția 

bugetului. Pentru a permite Parlamentului European să formuleze o judecată bine 

întemeiată cu privire la execuția bugetului, ar fi extrem de important să se asigure că 

datele sunt fiabile și că ratele de eroare nu sunt ipotetice, ci concrete și comparabile. 

Prin urmare, atunci când evaluează rata de eroare, Comisia ar trebui să utilizeze o 

metodologie echivalentă cu cea a Curții de Conturi și ar trebui să încheie de urgență un 

acord în acest sens cu aceasta.  

Din punctul de vedere al Comisiei CONT, trebuie îmbunătățită transparența 

cheltuielilor europene. Comisia CONT s-a confruntat cu mari dificultăți în încercarea de 

a obține date foarte simple. Ar trebui, în special, creată o bază de date centrală care să 

furnizeze toate informațiile referitoare la beneficiarii fondurilor UE, a căror publicare 

este prevăzută de Regulamentul financiar. În plus, transparența fondurilor fiduciare și a 

instrumentelor financiare, precum și a asistenței externe și a rapoartelor de gestiune 

trebuie îmbunătățită.  

UE s-a angajat să respecte principiul durabilității și să urmărească atingerea 

obiectivelor de dezvoltare durabilă. Cu toate acestea, Comisia nu informează încă cu 

privire la contribuția bugetului și a politicilor UE la Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă. Comunicarea de informații de către Comisie cu privire la bugetul UE și la 

contribuția sa la dezvoltarea durabilă ar fi foarte apreciată.  

Vă rugăm să precizați măsurile concrete pe care intenționați să le luați în aceste 

privințe. 

În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la planificarea, punerea în aplicare și 

raportarea rezultatelor, mă angajez ferm să îmbunătățesc legătura dintre performanța 

programului de cheltuieli și planificarea, execuția și raportarea bugetară. De asemenea, sunt 

întru totul de acord că orice cadru bugetar ar trebui să fie axat în mod clar pe politici, adică să 

permită o readaptare reală a programelor, în concordanță cu prioritățile politicilor, pe baza 

informațiilor privind performanța și a evaluării sale, și nu să fie doar un exercițiu mecanic 

derulat pe baza unor informații limitate. În momentul de față prezentăm deja bugetul anual în 
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funcție de diferitele obiective politice ale Uniunii pentru cadrul financiar multianual. 

Intenționez să demarez ciclul bugetar anual pe baza unei discuții cu privire la rezultatele și la 

performanța programelor bugetare ale UE în raport cu obiectivele lor preconizate și să prezint 

autorității bugetare informațiile necesare pe baza cărora proiectul de buget anual poate fi 

înțeles și discutat.  

În ceea ce privește ciclul aferent descărcării de gestiune, consider că acesta este un proces 

continuu care le permite părților interesate să învețe din experiențele din trecut pentru a 

îmbunătăți viitorul. Pentru a menține această continuitate, este necesar ca dezbaterea politică 

să fie finalizată într-un interval de timp rezonabil, asigurându-se totodată faptul că deciziile 

sunt luate pe baza unor informații fiabile și de înaltă calitate. În cele din urmă, se va ajunge în 

mod inevitabil la un compromis între a face lucrurile bine și a le face într-un ritm mai 

accelerat.  

Acest aspect a fost, de asemenea, inclus în negocierile derulate pe parcursul ultimei revizuiri a 

Regulamentului financiar. În 2017, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit 

că vor stabili – în cooperare cu Curtea de Conturi Europeană – un calendar pragmatic pentru 

procedura de descărcare de gestiune, cu scopul de a scurta întregul proces. Acesta este, în 

mod evident, obiectivul nostru comun și mă angajez să fac eforturi pentru a-l atinge.  

Comisia a prezentat conturile anuale consolidate ale UE pentru exercițiile financiare 2017 și 

2018, cu o lună înainte de termenul regulamentar, fixat la 31 iulie. De asemenea, Comisia a 

adoptat, la 25 iunie 2019, atât raportul anual pentru 2018 privind gestiunea și performanța, cât 

și raportul anual către autoritatea care acordă descărcarea de gestiune privind auditurile 

interne efectuate în 2018. În paralel cu adoptarea, la 2 iulie 2019, a raportului privind măsurile 

luate ca urmare a descărcării de gestiune pentru 2017, Comisia a pus la dispoziție toate 

documentele esențiale privind răspunderea la începutul lunii iulie 2019.  

Datele statelor membre reprezintă un element-cheie pentru obținerea asigurării și evaluarea 

performanței și sunt transmise Comisiei până în luna martie a fiecărui an. Scurtarea într-o 

măsură semnificativă a procedurii de descărcare de gestiune le-ar impune statelor membre să 

furnizeze datele relevante mai devreme decât termenul stabilit în actele juridice respective.  

Realizarea unor progrese suplimentare în scurtarea semnificativă a procedurii de descărcare 

de gestiune le-ar impune instituțiilor în cauză (Parlamentul European, Consiliul, Curtea de 

Conturi Europeană, Comisia) să colaboreze îndeaproape, deoarece acest lucru ar presupune, 

de asemenea, o publicare anticipată a rapoartelor anuale ale Curții de Conturi Europene, 

inclusiv pentru agenții și pentru întreprinderile comune, precum și adoptarea mai timpurie de 

către Consiliu a recomandării sale privind descărcarea de gestiune. Mă angajez să depun 

eforturi pentru a scurta procedura de descărcare de gestiune, fără a sacrifica însă calitatea 

bazei sale empirice.  

În ceea ce privește ratele de eroare, Comisia analizează riscurile la adresa legalității și a 

regularității cheltuielilor nu numai în scopuri de raportare, ci și pentru că acestea sunt un 

instrument de gestionare important pentru Comisie, în calitatea sa de administrator al 

bugetului UE. Prin urmare, obiectivul nostru este să identificăm deficiențele și să luăm măsuri 

pe cât posibil de mai multe ori pe an, în timp ce obiectivul aferent ratelor de eroare raportate 

de Curtea de Conturi Europeană, din perspectiva auditorului extern, este să furnizeze o opinie 

de audit cu privire la legalitatea și la regularitatea cheltuielilor aferente unui an specific. 
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Comisia dispune deja de un sistem solid de asigurare a conformității. Acesta prezintă ratele de 

eroare pentru fiecare dintre departamentele sale în rapoartele anuale de activitate și pentru 

toate domeniile de politică în raportul său anual privind gestionarea și performanța. Aceste 

rate de eroare sunt calculate pe baza unei metodologii consecvente, ținând seama, în același 

timp, de faptul că respectivele cadre juridice, mediile de gestionare și alte caracteristici 

specifice variază de la un domeniu de politică la altul. Întrucât programele de cheltuieli ale 

UE sunt multianuale prin natura lor, sistemele de control aferente și ciclurile de gestiune 

vizează, de asemenea, mai mulți ani. Aceasta înseamnă că, deși erorile pot fi identificate 

întrun anumit an, acestea sunt corectate în anul curent sau în anii următori, până la încheierea 

ciclului de viață al programului.  

În consecință, riscul (atât ca procent, cât și ca valoare absolută) este estimat la două etape 

potențial foarte diferite ale ciclului: la momentul plății și la momentul închiderii. Obiectivul 

Comisiei, în calitate de administrator al fondurilor UE, este de a garanta că, odată ce un 

program este închis și toate controalele sunt efectuate, nivelul de eroare restant se menține sub 

2 %. Aceste concepte au fost elaborate pentru a se adapta contextului de gestiune al Comisiei, 

dar ele sunt în mare măsură convergente cu cele utilizate de Curtea de Conturi Europeană în 

abordarea sa de audit.  

Voi depune eforturi suplimentare pentru a îmbunătăți și a simplifica procedura de raportare a 

Comisiei în cadrul rapoartelor anuale de activitate ale fiecărui director general, fișele de 

program care însoțesc proiectul de buget și raportul anual privind gestiunea și performanța. În 

acest context, Comisia ia în considerare atât recomandările făcute de Parlamentul European în 

cadrul procesului de descărcare de gestiune, cât și recomandările Curții de Conturi Europene. 

Pe de o parte, voi continua dialogul cu Curtea de Conturi Europeană, atât la nivel politic, cât 

și la nivel tehnic, pentru a asigura o înțelegere comună, iar, pe de altă parte, sunt dispus să 

analizez alături de Curtea de Conturi o eventuală modalitate de a spori convergența 

metodologică, ținând seama în mod corespunzător de diferitele domenii de competență 

instituționale.  

În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la transparența cheltuielilor europene, 

mă angajez pe deplin să sporesc transparența, acolo unde este posibil. Comisia oferă deja, prin 

intermediul unei serii de canale, informații ușor accesibile cu privire la finanțările UE, care 

demonstrează cetățenilor și trezoreriilor naționale că fondurile UE aduc o valoare adăugată 

reală. Prezentarea acestor informații se efectuează în deplină conformitate cu obligațiile care 

decurg din Regulamentul financiar.  

Comisia își îndeplinește obligațiile printr-o serie de măsuri.  

Prin intermediul Sistemului de transparență financiară, Comisia continuă să prezinte, în cazul 

gestiunii directe, informații referitoare la beneficiari, astfel cum se prevede la articolul 38 din 

Regulamentul financiar. Un ghișeu unic (portal) permite oricărui cetățean să acceseze 

informații privind beneficiarii fondurilor UE (https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm).  

Printre alte inițiative recente se numără:  

- pachetul de rapoarte integrate privind aspectele financiare și răspunderea al Comisiei, care 

asigură o transparență generală cu privire la gestionarea bugetului Uniunii. Acesta furnizează 

informații esențiale cu privire la aspectele legate de performanță și de conformitatea gestiunii 

financiare. Ultima ediție se referă la exercițiul financiar 2018 

(https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm).  

https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm
https://ec.europa.eu/budget/biblio/media/2018package_en.cfm
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- Comisia prezintă anual Parlamentului European și Consiliului rapoarte privind performanța 

instrumentelor financiare sprijinite de bugetul Uniunii:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf).  

- raportarea anuală periodică privind fondurile fiduciare ale UE pentru acțiuni externe, care se 

efectuează în conformitate cu articolele 235 și 252 din Regulamentul financiar:  

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-

budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf).  

- în plus, se pun la dispoziția Parlamentului rapoarte lunare ample, și anume rapoartele 

detaliate privind rezultatul bugetar: 

(https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-

reports.aspx).  

În plus, Comisia transmite în fiecare an Parlamentului European rapoartele delegațiilor 

Uniunii privind gestionarea asistenței externe, în conformitate cu Regulamentul financiar.  

În ceea ce privește gestiunea partajată, existența unei baze de date centrale pentru proiectele 

finanțate de fondurile structurale și de investiții europene nu este în concordanță cu cerințele 

Regulamentului financiar. Obligația de prezentare a informațiilor privind gestiunea partajată 

le revine statelor membre. Comisia a furnizat instrumente web pentru fondurile structurale și 

de investiții europene, pe baza informațiilor primite de la statele membre: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/.  

Propunerea Comisiei de regulament privind dispozițiile comune pentru perioada de după 2020 

consolidează, de asemenea, cerințele de transparență și comunicare.  

Statele membre sunt responsabile de publicarea cifrelor aferente politicii agricole comune, 

care este, de asemenea, implementată în cadrul gestiunii partajate. Comisia facilitează accesul 

la informațiile privind beneficiarii plăților aferente politicii agricole comune în cadrul 

gestiunii partajate, prin regruparea pe site-ul său web a linkurilor către paginile web ale 

statelor membre: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_ro.  

Comisia va continua să caute modalități de coordonare și armonizare a informațiilor furnizate 

de statele membre pentru a aborda în mod corespunzător aceste probleme. 

În cele din urmă, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă, sunt pe deplin angajat 

în favoarea durabilității și doresc să contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă reprezintă o piatră de temelie a orientărilor politice ale 

președintei alese și sunt integrate în programele, în politicile sectoriale și în inițiativele UE. În 

același timp, progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă 

vor depinde, de asemenea, în mare măsură, de acțiunile întreprinse în statele membre. Bugetul 

UE completează bugetele naționale pentru a aduce o contribuție semnificativă în vederea 

atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă. Comisia monitorizează progresele înregistrate cu 

privire la obiectivele de dezvoltare durabilă la nivelul UE și publică un raport anual 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi) în care evaluează respectivele progrese atât din 

perspectiva tendințelor pe termen scurt, cât și a celor pe termen lung. În plus, atât în raportul 

respectiv, cât și în rapoartele sale anuale prezentate în fișele de program (anexa I la proiectul 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-10-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-11-web-1.4_coverfull.pdf
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/rep/finrep/budg-report/Pages/financial-reports.aspx
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/
https://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/beneficiaries/shared_ro
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi
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de buget anual), Comisia furnizează informații cu privire la acele programe de cheltuieli care 

contribuie la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel de ansamblu, precum și 

cu privire la contribuțiile din partea programelor specifice în vederea îndeplinirii obiectivelor 

specifice de dezvoltare durabilă. Voi încerca să mă implic, personal, îndeaproape în discuțiile 

care sunt deja în curs pentru a vedea cum poate fi perfecționată și îmbunătățită în continuare 

această raportare. 

 

7. Ce măsuri vă angajați să întreprindeți pentru a îmbunătăți protejarea intereselor 

financiare ale UE? 

În orientările sale politice, noua președintă a Comisiei a declarat că Parchetul European 

ar trebui să poată ancheta și urmări în justiție terorismul transfrontalier. Dacă 

mandatul Parchetului European ar fi extins, cum ați veghea ca EPPO să dispună de un 

buget suficient și de personal suficient pentru a-și îndeplini mandatul de bază, și anume 

combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii?   

Comisia CONT a solicitat în mod repetat o monitorizare atentă și o informare 

referitoare la recomandările financiare ale OLAF, pentru a evalua capacitatea Uniunii 

de a-și recupera resursele proprii nepercepute, precum și pentru a fi în măsură să 

propună îmbunătățiri legislative în cazul unei discrepanțe între recomandări și 

recuperări. Cum intenționați să informați CONT în legătură cu recuperările la bugetul 

UE rezultate în urma anchetelor OLAF?  

În iulie 2019, Uniunea Europeană a devenit observator la Grupul de state împotriva 

corupției (GRECO). Considerați că UE ar trebui să devină la un moment dat membru 

cu drepturi depline al acestui grup de lucru și, în caz afirmativ, când? În general, 

intenționați să îmbunătățiți informarea în legătură cu combaterea corupției și în ce 

mod?  

Având în vedere noua strategie antifraudă a Comisiei și situația actuală a OLAF și a 

Parchetului European, aveți în vedere măsuri suplimentare de combatere a corupției și 

a fraudei care nu au fost încă luate?  

În prezent, sfera de competență materială a EPPO se limitează la infracțiunile care aduc 

atingere intereselor financiare ale Uniunii. Orice extindere a competențelor sale pentru a 

include infracțiuni grave cu o dimensiune transfrontalieră ar necesita o decizie unanimă a 

Consiliului European, astfel cum se prevede la articolul 86 alineatul (4) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene.  

EPPO se bazează în prezent pe un acord în temeiul cooperării consolidate, întrucât Consiliul 

nu a ajuns la o poziție unanimă la momentul adoptării proiectului de regulament privind 

EPPO.  

Comisia s-a asigurat că EPPO dispune de resursele necesare pentru a-și îndeplini 

responsabilitățile actuale. După ce va atinge viteza de croazieră, în 2023, EPPO ar trebui să 

dispună de un buget de aproximativ 18,6 milioane EUR și de 117 angajați în biroul central. În 

plus, EPPO va avea procurori europeni delegați în statele membre (numărul acestora urmează 

să fie stabilit de procurorul general), cu sprijinul autorităților naționale de aplicare a legii.  
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Întocmai ca orice alt organism al UE, EPPO ar trebui să primească resursele necesare pentru a 

îndeplini sarcini suplimentare în cazul în care mandatul său ar fi extins.  

În ceea ce privește recomandările OLAF, sunt hotărât să monitorizez cu atenție toate cazurile 

de fraudă și de nereguli investigate de OLAF și să combat alte amenințări la adresa intereselor 

financiare ale UE. În această privință, voi informa în mod corespunzător Comisia pentru 

control bugetar cu privire la recuperările rezultate în urma investigațiilor OLAF.  

Pentru cheltuielile aferente gestiunii directe și indirecte, sistemul contabil al Comisiei produce 

date fiabile privind sumele constatate pentru a fi recuperate și cele deja recuperate. Acest 

lucru ne va permite să monitorizăm în mod regulat eficacitatea procesului de recuperare.  

În ceea ce privește gestiunea partajată, statelor membre le revine, în primă instanță, 

responsabilitatea de a recupera fondurile utilizate incorect. Pentru o transparență deplină a 

modului în care sunt gestionate recuperările la nivel național, sunt hotărât să stabilesc o foaie 

de parcurs în acest sens și să o pun în practică.  

Comisia și, în special, DG Buget desfășoară activități de gestionare, control și recuperare a 

veniturilor care vizează îmbunătățirea protecției intereselor financiare ale UE și în partea de 

venituri a bugetului. Printre aceste activități se numără inspecțiile anuale la fața locului 

efectuate în statele membre pentru a verifica dacă resursele proprii tradiționale (taxele 

vamale) sunt colectate în mod adecvat, verificarea resurselor proprii datorate bazate pe TVA, 

examinarea drepturilor nerecuperabile și adoptarea de măsuri subsecvente constatărilor Curții 

de Conturi Europene. În perioada 2016-2018, grație acestor activități, au fost recuperate 

388 de milioane EUR. Prin urmare, Comisia asigură conformitatea cu legislația privind 

resursele proprii și faptul că sumele datorate sunt recuperate pentru bugetul UE, inclusiv prin 

inițierea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. În anumite cazuri, acest 

lucru se realizează în colaborare cu OLAF, pe baza unor constatări anterioare rezultate în 

urma investigațiilor acestuia în materie de fraudă. De exemplu, Comisia a adus recent în fața 

Curții de Justiție a Uniunii Europene o cauză importantă având drept obiect subevaluarea 

fraudei în ceea ce privește produsele textile și de încălțăminte importate din China în UE prin 

intermediul Regatului Unit, ceea ce a dus la o pierdere semnificativă de resurse proprii 

tradiționale.  

Intenționez să depun eforturi în vederea ajungerii la o abordare europeană mai integrată 

pentru a consolida gestionarea riscurilor vamale, pentru a sprijini controalele eficace efectuate 

de statele membre, pentru a garanta într-o măsură și mai mare protecția intereselor financiare 

ale UE și pentru a asigura colectarea veniturilor UE, în conformitate cu Orientările politice ale 

președintei alese referitoare la trecerea uniunii vamale la o fază superioară. Pe termen mai 

lung, ar trebui să se evalueze dacă o agenție vamală a UE ar putea sprijini această activitate. O 

etapă intermediară ar putea fi aceea de a consolida colectarea datelor vamale și analiza 

riscurilor la nivelul UE.  

În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră referitoare la Grupul de state împotriva 

corupției, în 2019, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a decis să admită UE în 

calitate de observator în cadrul GRECO. Acesta este un pas foarte îmbucurător în direcția cea 

bună și va aduce o valoare adăugată reală cooperării dintre UE și Consiliul Europei, facilitând 

activitatea noastră comună privind consolidarea capacităților și standardele de punere în 

aplicare menite să întărească statul de drept și lupta împotriva corupției.  
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Cererea de admitere a UE în calitate de observator nu exclude o eventuală evoluție în ceea ce 

privește posibilitatea ca UE să participe la GRECO în calitate de membru cu drepturi depline 

în viitor.  

În ceea ce privește raportarea pe tema combaterii corupției, Comisia monitorizează modul în 

care statele membre abordează provocările legate de corupție în cadrul semestrului european 

și propune recomandări specifice fiecărei țări în acest domeniu. În cazul României și al 

Bulgariei se prevăd dialoguri și rapoarte specifice suplimentare în cadrul mecanismului de 

cooperare și de verificare.  

La 17 iulie 2019, Comisia a stabilit acțiuni concrete de consolidare a capacității Uniunii de a 

promova și a susține statul de drept. Acest lucru se reflectă, de asemenea, în mod clar în 

Orientările politice ale președintei alese, în care se solicită instituirea unui mecanism european 

suplimentar și cuprinzător privind statul de drept, aplicabil în întreaga UE. Mecanismul 

respectiv ar trebui să cuprindă un ciclu de revizuire a statului de drept, care va include 

prezentarea de rapoarte anuale obiective de către Comisie. Mecanismul european privind 

statul de drept va examina, de asemenea, capacitatea statelor membre de a combate corupția.  

În cele din urmă, referitor la întrebarea dumneavoastră privind noi măsuri în lupta împotriva 

corupției și a fraudei, prioritatea mea absolută va fi punerea în aplicare a noii strategii 

antifraudă a Comisiei. Pilonii principali ai acesteia sunt o analiză sporită pentru a obține mai 

multe informații privind posibilitățile de fraudă, natura și cauzele acesteia care afectează 

fondurile UE, o mai bună cooperare între serviciile Comisiei și o supraveghere instituțională 

mai puternică în cadrul Comisiei. Strategia va ghida acțiunile antifraudă ale Comisiei pe 

parcursul anilor următori, pe baza riscurilor observate.  

În ceea ce privește cadrul juridic pentru combaterea fraudei, voi conduce personal trilogurile 

în vederea revizuirii Regulamentului nr. 883/2013 – Regulamentul privind OLAF – și nu voi 

precupeți niciun efort pentru a mă asigura că negocierile pot fi încheiate cu succes până în 

2020, când EPPO va deveni operațional. Scopul revizuirii regulamentului sus-menționat este 

de a asigura o bună cooperare între OLAF și EPPO, precum și de a îmbunătăți eficacitatea 

investigațiilor OLAF.  

După finalizarea acestei revizuiri și după ce vom fi dobândit experiență în ceea ce privește 

cooperarea dintre OLAF și EPPO, ar putea fi inițiat un proces mult mai amplu de modernizare 

a cadrului juridic privind investigațiile OLAF și a acțiunilor antifraudă ale UE, în general. Cu 

toate acestea, este prea devreme pentru a putea afirma ce implicații ar putea avea această a 

doua etapă a procesului de revizuire.  

În ceea ce privește cazurile de fraudă care nu au fost combătute deocamdată, voi încuraja 

cooperarea dintre OLAF și alte servicii ale Comisiei pentru a proteja interesele financiare ale 

Uniunii, precum și sănătatea și siguranța cetățenilor UE, de exemplu prin combaterea fraudei 

în domeniul alimentar, astfel cum a menționat președinta aleasă în scrisoarea sa de misiune 

adresată comisarului desemnat pentru sănătate, precum și a fraudei în domeniul mediului.  

O altă provocare care nu a fost încă soluționată este cea a fraudei vamale legate de creșterea 

comerțului mondial, inclusiv comerțul electronic, multitudinea de canale comerciale, precum 

și necesitatea de a gestiona operațiunile comerciale rapid și în formă dematerializată. Și în 

acest caz va fi esențială cooperarea dintre serviciile Comisiei și autoritățile vamale ale statelor 

membre pentru consolidarea protecției bugetului UE împotriva unor astfel de fraude și pentru 

trecerea uniunii vamale la faza superioară.  
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8. Ce măsuri veți lua pentru a evita conflictele de interese și pentru a asigura standarde 

înalte de etică în cadrul Comisiei? 

Respectarea statului de drept și buna gestiune financiară sunt pietre de temelie ale UE.  

Conflictele de interese dintre actorii politici și economici, la nivelul UE și/sau al statelor 

membre, pot să afecteze protejarea intereselor financiare ale UE. Investigațiile OLAF și 

rapoartele de audit ale Comisiei arată că riscurile nu au scăzut, dimpotrivă, cele mai 

recente constatări relevă că o bună parte a licitațiilor publice se desfășoară fără oferte 

concurente și că există miniștri și chiar un prim-ministru în situație de conflict de 

interese. Ce măsuri concrete intenționați să luați în acest sens?  

Luând în considerare și punctul său de vedere din misiunile de informare, Comisia 

CONT a invitat Comisia să elaboreze prioritar o strategie unică la nivel european 

pentru a evita conflictele de interese între actorii politici și operatorii economici, inclusiv 

strategii de control ex ante și ex post.  

Comisia CONT dorește, de asemenea, să se asigure că comportamentul comisarilor și 

numirea înalților funcționari satisface înalte standarde etice. Care vor fi următoarele 

măsuri pe care le veți lua pentru a înființa organismul independent de etică pe care noua 

președintă a Comisiei s-a angajat să îl înființeze?  

În special, acesta a invitat Comisia, precum și toate instituțiile europene să își 

revizuiască, dacă este necesar, procedurile de numire, mai ales a înalților funcționari și, 

dacă este cazul, a membrilor cabinetelor, și să ia măsuri suplimentare pentru a 

îmbunătăți transparența, echitatea și egalitatea de șanse în cadrul procedurilor de 

numire.  

Comisia CONT insistă, de asemenea, pe lângă Comisie, precum și pe lângă toate 

instituțiile europene să monitorizeze îndeaproape și să ia măsurile necesare pentru a 

împiedica posibila repetare a practicii „ușii turnante”, care este extrem de dăunătoare 

imaginii Uniunii și a instituțiilor sale.  

Ce măsuri concrete veți lua pentru a da curs solicitărilor formulate de Parlamentul 

European referitoare la codul de conduită al comisarilor și la numirea înalților 

funcționari? 

După cum s-a subliniat în Orientările politice ale președintei alese, pentru ca europenii să aibă 

încredere în Uniunea noastră, instituțiile UE ar trebui să fie deschise și ireproșabile din 

punctul de vedere al eticii, al transparenței și al integrității. În această perioadă deosebit de 

dificilă, încrederea cetățenilor europeni este mai importantă ca niciodată. Din toate aceste 

motive, iau foarte în serios chestiunea eticii.  

Întrebarea de mai sus vizează multe aspecte, dintre care unele fac parte din portofoliul meu.  

În ceea ce privește conflictele de interese, voi acorda prioritate monitorizării acțiunilor ample 

și coordonate pe care le întreprinde Comisia.  

Începând cu 2 august 2018, Regulamentul financiar a introdus norme consolidate privind 

conflictele de interese. Acestea se aplică în prezent tuturor modurilor de execuție a bugetului 
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UE, precum și actorilor financiari și altor persoane, inclusiv autorităților naționale de la toate 

nivelurile. Respectarea normelor UE privind conflictele de interese atunci când statele 

membre execută fondurile UE reprezintă o responsabilitate comună a acestora și a Comisiei.  

Comisia s-a angajat să însoțească și să îndrume statele membre în aplicarea noilor norme 

privind conflictele de interese.  

În primul rând, Comisia monitorizează normele naționale în vigoare care abordează situațiile 

de conflict de interese. Concret, aceasta a lansat un sondaj adresat statelor membre privind 

situația actuală și a prezentat rezultatele preliminare ale acestui sondaj cu ocazia unei 

conferințe cu autoritățile naționale. Pe baza evaluării rezultatelor sondajului, Comisia va 

examina necesitatea unor acțiuni ulterioare.  

În al doilea rând, Comisia actualizează orientările adresate statelor membre pentru a identifica 

eventualele probleme și bune practici.  

În al treilea rând, Comisia abordează deficiențele sistemice în tratarea conflictelor de interese 

în contextul evaluării sistemelor naționale de gestionare și control. Conform acestor norme, 

Comisia poate efectua audituri care pot antrena corecții financiare.  

În cele din urmă, Comisia examinează cu atenție cazurile individuale de aplicare a noilor 

norme supuse atenției sale, inclusiv plângerile care îi sunt adresate.  

Permiteți-mi să vă asigur că prioritatea mea absolută este protejarea bugetului UE, iar 

Comisia va lua toate măsurile posibile pentru a realiza acest lucru. În acest sens, vor fi alocate 

mai multe resurse pentru coordonarea acțiunilor serviciilor Comisiei în ceea ce privește 

aspectele și cazurile referitoare la conflicte de interese, precum și pentru stabilirea unei relații 

mai strânse cu statele membre în vederea soluționării, într-un stadiu incipient, a eventualelor 

probleme.  

În ceea ce privește cadrul etic general, atât pentru membrii Comisiei, cât și pentru personal, 

sunt convins că avem un set foarte solid și valabil de valori, principii și norme etice. Doresc să 

îmi reafirm angajamentul ferm de a asigura punerea în aplicare optimă a tuturor acestor 

cerințe de etică. În opinia mea, respectarea cu strictețe a acestor cerințe atât de către membrii 

colegiului, cât și de către personal, precum și luarea unor măsuri adecvate în caz de încălcare 

sunt cruciale.  

În ceea ce privește comisarii, Codul de conduită a fost revizuit în ianuarie 2018, după ce s-a 

solicitat avizul Parlamentului European, în conformitate cu Acordul-cadru privind relațiile 

dintre Parlamentul European și Comisie. Acesta completează normele consolidate privind 

conflictele de interese introduse de Regulamentul financiar din 2018 și stabilește standarde 

care sunt printre cele mai riguroase în Europa. Normele Codului de conduită sunt mai 

cuprinzătoare decât cele din majoritatea statelor noastre membre.  

Consider că acest cod este adecvat scopului, deoarece se bazează pe experiența dobândită în 

trecut și ne oferă instrumentele necesare pentru a aborda orice potențial conflict de interese al 

membrilor Comisiei grație unor soluții coerente. Curtea de Conturi Europeană a recunoscut 

caracterul adecvat al cadrului juridic. În această privință, este important să ne concentrăm, cu 

precădere, asupra aplicării sale. Însă este incontestabil că, după ce vom fi dobândit o anumită 

experiență practică în privința noului Cod, acesta va necesita o revizuire.  
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În ceea ce privește personalul, Statutul funcționarilor, pe care întregul personal trebuie să îl 

respecte, conține un set cuprinzător de obligații etice care au fost consolidate și mai mult în 

cursul reformei Statutului funcționarilor din 2014. Ar trebui să menționăm, în special, noile 

dispoziții potrivit cărora conflictele de interese trebuie să fie evaluate la momentul recrutării 

sau al reintegrării unei persoane în câmpul de muncă după o perioadă de concediu pentru 

interese personale, precum și dispozițiile care abordează în mod explicit chestiunea 

activităților de lobby și de reprezentare desfășurate în timpul concediului pentru interese 

personale sau după părăsirea instituției.  

Comisia ia în serios „fenomenul ușilor turnante” și recunoaște importanța colaborării cu 

Ombudsmanul, care, începând din 2013, a efectuat două anchete cu privire la această 

chestiune. La încheierea celei de a doua anchete desfășurate în luna februarie a acestui an, 

Ombudsmanul European a confirmat faptul că Comisia dispune de standarde înalte în 

domeniul eticii și al transparenței și a încurajat-o să fie în continuare un exemplu în acest 

sens. Desigur, întotdeauna este loc de îmbunătățiri, iar Comisia va analiza cu foarte mare 

atenție sugestiile formulate de Ombudsman pentru a conferi, în opinia sa, o mai mare 

eficacitate și, deci, semnificație normelor.  

În acest sens, este prerogativa președintei alese să se asigure că membrii Comisiei respectă în 

totalitate Codul de conduită. Voi profita de mai multe ocazii pentru a reaminti întregului 

personal normele și principiile etice pe care trebuie să le respecte. Aplicarea principiilor etice 

este o condiție prealabilă pentru menținerea în cadrul serviciilor publice a unor standarde 

profesionale ridicate, dar acestea trebuie să fie cunoscute, clare și ușor de înțeles pentru a fi pe 

deplin eficace.  

În acest context, voi sprijini, de asemenea, eforturile vicepreședintei desemnate Jourová, 

căreia președinta aleasă i-a încredințat sarcina de a colabora cu Parlamentul European și cu 

Consiliul în ceea ce privește înființarea unui organism etic independent, care să fie comun 

tuturor instituțiilor UE. Cooperarea cu celelalte instituții ale UE în acest proces este esențială 

pentru succesul acestui demers.  

Consider că există un nou impuls pentru abordarea provocărilor legate de etică, cu noi idei și 

un nou angajament. Acest lucru ar veni în completarea raportului emis în iulie 2019 de către 

Curtea de Conturi Europeană privind cadrul etic a trei instituții ale UE (Parlamentul 

European, Consiliul, Comisia). În raportul respectiv, care se referă atât la membrii Comisiei, 

cât și la personal, Curtea observă că cele trei instituții auditate au instituit, în mare măsură, 

cadre etice adecvate, dar a identificat, de asemenea, posibilitatea de a face schimb de bune 

practici în materie de etică.  

Abordarea politică aleasă pentru a face acest pas înainte va trebui să fie evaluată cu 

rigurozitate, în cooperare cu toate instituțiile implicate. Fiecare instituție are propriile sale 

norme și propria sa independență, care trebuie să fie luate în considerare. Sunt conștient că 

aceste preocupări au fost exprimate în anul 2000 de către Parlamentul European și Consiliu, 

atunci când Comisia a propus crearea unui „Grup consultativ privind standardele în viața 

publică” interinstituțional. Prin urmare, aceasta este o chestiune delicată și dificilă, pe care va 

trebui să o analizăm cu atenție, inclusiv în ceea ce privește definirea exactă a sferei sale.  

În ceea ce privește chestiunea separată a numirii unor înalți funcționari, am luat act de 

solicitările Parlamentului European referitoare la revizuirea de către Comisie a procedurilor 

sale. Am constatat, de asemenea, că celelalte instituții sunt invitate să procedeze la fel. La 

30 august, comisarul Oettinger a scris Comisiei pentru control bugetar, prezentând o 
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actualizare privind progresele înregistrate până în acel moment, și a inclus o serie de 

propuneri, pe care le-a prezentat spre examinare viitoarei Comisii.  

Știu că masa rotundă interinstituțională care a avut loc în luna septembrie a anului trecut a 

concluzionat că procedurile aplicate în cadrul instituțiilor sunt solide și adecvate scopului. De 

asemenea, cu ocazia acestui eveniment, a fost susținută opinia Comisiei conform căreia 

această instituție este, în multe privințe, un deschizător de drumuri în aplicarea unor proceduri 

de selecție moderne și de ultimă generație pentru înalții funcționari, inclusiv utilizarea pe 

scară largă a centrelor de evaluare independente. Însă, actualul Document sinoptic privind 

politica referitoare la înalții funcționari („Compilation document on Senior Officials policy”) 

datează din 2004; așadar, revizuirea sa ar fi binevenită pentru a include o serie de decizii pe 

care colegiul le-a luat în acest domeniu și pentru a asigura alinierea deplină la orientările 

operaționale actuale.  

 


