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Comisia ar dori să mulţumească Camerei Deputaţilor pentru avizul său referitor la 
propunerile privind cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020 
(COM(2011) 398_403_S00_S10_S11_S12final}. 

După cum ştiţi, propunerile înaintate de Comisie la 29 iunie 2011 şi la care faceţi 
referire aufost completate prin adoptarea, între octombrie şi decembrie 2011, a unei 
serii întregi de propuneri privind programele sectoriale şi instrumentele destinate 
punerii în aplicare a viitorului cadru financiar. Aceste propuneri oferă informaţii mai 
ample privind abordarea Comisiei în domeniile de politică relevante, dintre care 
unele sunt menţionate în avizul dumneavoastră. Aş dori să profit de această ocazie 
pentru a răspunde principalelor chestiuni abordate în avizul dumneavoastră. 

Camera Deputaţilor îşi exprimă îngrijorarea cu privire la valoarea propusă a 
bugetului şi solicită o stabilizare a nivelurilor actuale sau chiar o majorare a sumelor 
propuse. Comisia este pe deplin conştientă de climatul actual de austeritate şi de 
consolidare bugetară din statele membre şi a prezentat o propunere de buget 
credibilă, care este în egală măsură realistă şi ambiţioasă. 

Comisia nu poate decât să fie de acord cu faptul că a face mai puţin nu reprezintă o 
opţiune, deoarece Europa se confruntă cu provocări care pot fi abordate în modul cel 
mai eficace la nivelul UE, cum ar fi întărirea competitivităţii UE într-o economie 
globală, combaterea schimbărilor climatice şi garantarea unor surse sigure de 
aprovizionare cu energie. Comisia a propus un cadru care va înzestra Uniunea 
Europeană cu instrumentele necesare pentru a răspunde acestor provocări, precum şi 
altora. Prin concentrarea în special asupra acelor domenii în care finanţările din 
partea UE aduc o valoare adăugată reală, bugetul poate contribui cu adevărat la 
realizarea obiectivelor stabilite de comun acord ale strategiei Europa 2020. 

Salut sprijinul Camerei Deputaţilor pentru atenţia sporită pe care Comisia o acordă 
unor domenii precum investiţiile în infrastructură şi cercetarea şi dezvoltarea. În 
domeniul cercetării şi inovării, pentru prima dată, propunerea "Orizont 2020" va 
reuni toate finanţările UE în materie de cercetare şi inovare în cadrul unui program 
unic. Acesta se va concentra mai mult ca oricând asupra transformării descoperirilor 
ştiinţifice în produse şi servicii inovatoare, care oferă oportunităţi de afaceri şi 
îmbunătăţesc calitatea vieţilor oamenilor. În acelaşi timp, va reduce considerabil 
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birocraţia, prin simplificarea normelor şi a procedurilor, pentru a atrage mai mulţi 
cercetători de vârf şi o gamă mai largă de întreprinderi inovatoare. 

Comisia ia notă de preocuparea dumneavoastră privind nivelul cheltuielilor propuse 
pentru politica agricolă comună şi pentru politica de coeziune. Multe dintre 
provocările majore din viitor - securitatea alimentară, schimbările climatice, declinul 
biodiversităţii, deficitul de apă, depopularea zonelor rurale - afectează domeniul 
politicii agricole. Comisia a propus să se menţină stabile resursele PAC, în termeni 
nominali, reformându-se în acelaşi timp politica, pentru a asigura o funcţionare mai 
bună a acesteia. Propunerile Comisiei privind PAC după 2013 abordează aceste 
provocări, prevăzând, printre altele, ajutoare pe venit mai bine orientate şi o 
distribuţie mai echitabilă între agricultori, regiuni şi statele membre, în cadrul 
obiectivelor mai largi de sporire a competitivităţii, a durabilităţii şi a stabilităţii 
agriculturii în întreaga Uniune Europeană. Un element cheie al abordării Comisiei 
este propunerea de ecologizare a plăţilor directe, pentru a permite utilizarea optimă 
a resurselor naturale. 

Politica de coeziune va continua să aducă o contribuţie majoră la convergenţă şi 
creştere economică în statele membre, ceea ce are o deosebită importanţă în 
condiţiile economice actuale. Comisia a propus o serie de îmbunătăţiri importante cu 
privire la politica de coeziune, inclusiv o mai bună corelare cu strategia 
Europa 2020, concentrarea pe un număr limitat de priorităţi, sporirea stimulentelor 
şi a condiţionărilor legate de performanţă, precum şi mai multă atenţie acordată 
ingineriei financiare şi finanţărilor cu efect de pârghie. Cadrul strategic comun 
propus va oferi orientări strategice clare pentru toate fondurile UE în cauză şi va 
transforma obiectivele strategiei Europa 2020 în priorităţi de investiţii. 

În ceea ce priveşte partea din buget referitoare la finanţări, este vital ca finanţările 
UE să fie realiniate la principiile de autonomie, transparenţă şi echitate şi să se 
asigure că UE are capacitatea de a realiza obiectivele sale privind politicile. 
Propunerile Comisiei vizează modificarea combinaţiei de resurse care finanţează 
bugetul UE, prin revenirea treptată la un sistem autentic de "resurse proprii ", sub 
forma unei taxe asupra tranzacţiilor financiare şi a unei noi resurse bazate pe TVA. 
Comisia consideră că noua propunere ar asigura o repartizare echitabilă a 
impactului în diferitele state membre şi ar reduce presiunea asupra contribuţii/or 
naţionale. 

În cele din urmă, aş dori să îmi exprim aprecierea pentru atenţia pe care Camera 
Deputaţilor o acordă propunerilor Comisiei. Este esenţial ca parlamentele naţionale 
să fie pe deplin implicate în procesul de determinare a viitorului cadru financiar al 
Uniunii Europene şi a priorităţilor pe care aceasta ar trebui să le sprijine. 

Comisia aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic cu Camera Deputaţilor. 

Cu deosebită consideraţie, 

~er:~ 
Vicepreşedinte 


