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Făcut zob în Parlament

Bugetul UE trece sau nu trece?
Membrii Parlamentului European
(PE) au ameninţat că nu vor vota
proiectul de buget al Uniunii Europene
(UE) aprobat de guvernele europene
pentru următorii şapte ani, deoarece
acesta este cu mult mai mic decât
propunerea iniţială a Comisiei Europene
care se axa pe stimularea creşterii
economice şi pe reducerea şomajului.
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ai exact, suma convenită este
de 960 miliarde euro, mai
puţin decât proiecţia de 1.047
miliarde euro. Şefii grupurilor parlamentare
au atacat aproape la unison acordul obţinut
la Consiliul European. Joseph Daul, liderul
popularilor europeni, cei mai numeroşi în
PE, a declarat:„Avem cel mai mic buget din
istoria UE. Vrem un angajament ferm asupra
unei clauze de revizuire, în doi sau trei ani,
pentru a permite noului Parlament să revadă
acest buget”. Din familia PPE fac parte
16 dintre şefii guvernelor celor 27 de ţări
membre ale UE, inclusiv cancelarul german
Angela Merkel, cel mai influent politician
din blocul comunitar, precum şi Herman van
Rompuy, preşedintele Consiliului European
(CE). Daul a acuzat în plen liderii UE că se
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comportă la fel ca „vânzătorii de covoare”,
reproşând că statele membre au ignorat
Parlamentul European în negocierile privind
bugetul multianual al UE. Liderul socialiştilor
europeni, Hannes Swoboda, a precizat şi el că
în PE nu va exista o majoritate care să voteze
“un buget pentru şapte ani de austeritate“.
Şeful liberalilor europeni, Guy Verhofstadt, a
semnalat că nu doar dimensiunea bugetului
e inacceptabilă, ci şi diferenţa de 51,5
miliarde euro dintre angajamente şi plăţile
anticipate. Or, finanţarea deficitului încalcă
articolul 323 din tratatul UE, care interzice
blocului comunitar să aibă deficit bugetar.
Preşedintele UE, Herman van Rompuy,
a apărat însă decizia liderilor UE privind
bugetul, menţionând că acordul la care s-a
ajuns este “în favoarea Europei ca întreg”.” În
multe ţări din Europa se strânge cureaua, iar
UE nu poate fi o excepţie”, a spus el, adăugând
că anumite state au solicitat chiar reduceri de
cheltuieli şi mai mari, de până la 40 miliarde
euro. Van Rompuy, preşedintele Consiliului
European, le-a cerut eurodeputaţilor “să
reflecteze de două ori şi chiar mai mult de
două ori” înainte de a respinge bugetul care
oferă totuşi o strategie economică precum şi
unele “accente sociale”.

Negocierile din PE - ce se vor derula
până în luna iunie - se anunţă dure, ceea
ce confirmă că adevărata bătălie “abia
acum începe”. În virtutea Tratatului de la
Lisabona, intrat în vigoare în 2009, puterile
Parlamentului European au fost considerabil
extinse. Între altele, el are rolul de a aproba
bugetul multianual al UE. Eurodeputaţii nu
au însă dreptul să-l amendeze, ci doar să-l
accepte sau să-l respingă. Surse apropiate
grupurilor europarlamentare dau puţine
şanse ca PE să aprobe bugetul în forma
actuală. Liderii grupurilor insistă asupra
necesităţii unei flexibilităţi care să permită
transferarea creditelor neutilizate de la un
an la altul şi de la un program la altul şi cer,
de asemenea, o revizuire a bugetului după
doi sau trei ani, pentru a se evita rămânerea
în vigoare a unui buget de o aşa severă
austeritate vreme de şapte ani. Ei au lansat
de mai multă vreme apelul la crearea de
resurse proprii ale UE, în special graţie taxei
pe tranzacţiile financiare, pe care mai multe
state membre au decis deja să o instituie.
Votul final urmează să fie exprimat în luna
iulie şi ar putea fi secret, dacă 151 de aleşi cer
acest lucru.
Magda Comişel

