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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând recomandări adresate Comisiei privind o plasă de siguranță pentru 
protejarea beneficiarilor programelor Uniunii: stabilirea unui plan de urgență pentru 
CFM
(2020/2051(INL))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere articolul 311 și articolul 312 alineatul (4) din TFUE,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20201,

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2021-2027 prezentată de Comisie la 2 mai 20182,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 
pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-20203,

– având în vedere Raportul său interimar din 14 noiembrie 2018 referitor la cadrul 
financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui 
acord4,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor 
cetățenilor5,

- având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului din 31 octombrie 2019 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind 
sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din 
Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce 
privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea 
ce privește resursele aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 20216,

– având în vedere punctul 16 din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul 

1 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
2 COM(2018)0322.
3 Texte adoptate, P8_TA(2018)0075.
4 Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
5 Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
6 COM(2019)0581 final.
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European și Comisia Europeană1,

– având în vedere punctul 10 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, 
Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare2,

– având în vedere articolele 47 și 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0099/2020),

A. întrucât, în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013, 
Comisia ar fi trebuit să își prezinte propunerea privind noul CFM înainte de 1 ianuarie 
2018, însă a decis să o amâne cu mai multe luni;

B. întrucât, la 14 martie 2018, Parlamentul a fost prima instituție a Uniunii care și-a 
adoptat poziția și și-a stabilit prioritățile referitoare la CFM post-2020;

C. întrucât Comisia a prezentat, la 2 mai 2018, un ansamblu de propuneri legislative 
privind CFM 2021-2027 și resursele proprii ale UE, după care au urmat propuneri 
legislative pentru instituirea de noi programe și instrumente ale UE; întrucât această 
propunere prevedea un plafon global al CFM de 1 134,6 miliarde EUR în prețurile din 
2018 sau 1,11 % din VNB-ul3 UE-27 anterior crizei (inclusiv 0,03 % din Fondul 
european de dezvoltare), ceea ce reprezenta deja o reducere semnificativă comparativ cu 
procentul estimat de 1,16 % al CFM 2014-2020 în raport cu VNB-ul UE-27, cu 
obiectivul declarat de a oferi o bază pentru o negociere rapidă care urma să fie încheiată 
înainte de alegerile pentru Parlamentul European din 2019;

D. întrucât Parlamentul a adoptat la 14 noiembrie 2018 raportul interimar conținând cifrele 
detaliate, echivalând cu un plafon global al CFM de 1 324,1 miliarde EUR în prețurile 
din 2018 (1,3 % din VNB-ul UE-27), și modificările ce alcătuiesc mandatul său de 
negociere și s-a arătat pregătit încă de atunci să înceapă negocierile cu Consiliul în 
vederea ajungerii la un acord în timp util; întrucât mandatul de negociere a fost 
reconfirmat la 10 octombrie 2019;

E. întrucât, în perioada cuprinsă între luna noiembrie 2018 și luna aprilie 2019, 
Parlamentul a adoptat cu o viteză-record mandate de negociere sau poziții în primă 
lectură cu privire la aproape toate programele sectoriale și a acceptat să negocieze mai 
multe acorduri parțiale și înțelegeri comune cu Consiliul pentru a nu întârzia procesul de 
instituire a noilor programe; întrucât metodologia Consiliului de a pregăti cadre de 
negociere privind CFM, care include un număr semnificativ de dispoziții sectoriale ce 
țin de procedura legislativă ordinară, a împiedicat Consiliul să negocieze cu Parlamentul 
aspecte esențiale ale actelor legislative sectoriale, precum și propunerea privind statul de 
drept;

F. întrucât Consiliul European a prelungit deja de mai multe ori calendarul pentru 
obținerea unui acord politic privind CFM, reducând astfel de facto posibilitatea de a 

1 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
2 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
3 Venitul Național Brut preconizat la momentul prezentării propunerii privind CFM la 2 mai 2018, neluând 

în considerare evoluțiile ulterioare, îndeosebi în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.
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asigura o tranziție lină de la CFM 2014-2020 la CFM 2021-2027;

G. întrucât Președinția finlandeză a Consiliului a prezentat Consiliului Afaceri Generale și 
Consiliului European primele cifre abia în decembrie 2019, adică la mai bine de 18 luni 
de la prezentarea propunerilor Comisiei; întrucât propunerea Președinției finlandeze a 
ignorat complet poziția Parlamentului;

H. întrucât reuniunea specială a Consiliului European pe tema CFM din 20-21 februarie 
2020, convocată de Președintele Consiliului European, nu a ajuns la nicio concluzie;

I. întrucât, în urma eșecului reuniunii speciale la nivel înalt, Consiliul European este acum 
în mare întârziere comparativ cu programul de negocieri din 2013 privind CFM 2014-
2020, când Consiliul European a ajuns la un acord politic la 8 februarie 2013; întrucât, 
în urma negocierilor ulterioare dintre Consiliu și Parlament, CFM și actele legislative 
sectoriale au fost adoptate foarte tardiv, ceea ce a dus la mari întârzieri în tranziția către 
CFM 2014-2020 și la lansarea unor programe ale Uniunii în detrimentul beneficiarilor 
și al cetățenilor, mai ales în cadrul programelor cu gestiune partajată;

J. întrucât, date fiind întârzierile repetate și indiferent de momentul în care Consiliul 
European își va formula în cele din urmă concluziile, există în prezent riscul concret de 
a nu se ajunge la un acord asupra următorului CFM în timp util pentru ca acesta să intre 
în vigoare la 1 ianuarie 2021 și ca tranziția între CFM 2014-2020 și CFM 2021-2027 să 
fie una lină, ținând cont și de riscul ca Parlamentul și Consiliul să adopte poziții foarte 
divergente și de necesitatea de a se purta negocieri interinstituționale intense atât în 
cadrul procedurii de aprobare, cât și al procedurii legislative ordinare;

K. întrucât epidemia de COVID-19, în ciuda faptului că a evidențiat importanța și 
potențialul unui buget al Uniunii solid pentru a asigura o reacție cuprinzătoare și 
imediată a Uniunii, a întârziat și mai mult negocierile și convenirea unui acord privind 
următorul CFM în Consiliul European și afectează condițiile în care pot avea loc 
negocierile interinstituționale;

L. întrucât, dacă nu se va adopta în timp util un nou CFM, la articolul 312 alineatul (4) din 
TFUE se prevede o plasă de siguranță care să-i protejeze pe beneficiarii programelor 
Uniunii, sub forma unei prelungiri automate și temporare a plafoanelor și a altor 
dispoziții aplicabile în ultimul an al cadrului actual, ceea ce ar însemna, în 2021, un 
plafon global de 162 243 de milioane EUR în prețuri din 2018 sau de 172 173 de 
milioane EUR în prețuri curente și ar reprezenta 1,15 % din VNB-ul UE-27;

M. întrucât actele de bază ale multor programe de cheltuieli actuale prevăd totuși date de 
expirare care, împreună cu lipsa pregătirii operaționale, ar putea compromite plasa de 
siguranță prevăzută de TFUE; întrucât ar trebui să se amâne sau să se anuleze aceste 
date de expirare, pentru a putea fi aliniate cu principiile care stau la baza articolului 312 
alineatul (4) din TFUE și pentru a se evita stoparea programelor în cauză, fapt ce ar fi în 
detrimentul beneficiarilor acestora și al Uniunii în ansamblu, în special în vremuri de 
criză;

N. întrucât Parlamentul a cerut, așadar, Comisiei, în Rezoluția sa din 10 octombrie 2019, să 
înceapă elaborarea unui plan de urgență pentru CFM menit să protejeze beneficiarii și să 
asigure continuitatea finanțării, care va fi prezentat la începutul anului 2020, pentru a 
putea fi mai ușor adoptat de către Parlament și Consiliu;

O. întrucât Comisia a recunoscut deja riscurile pe care le implică eventuala expirare sau 
neadaptare a anumitor acte legislative pentru următorul CFM, în special propunând un 
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regulament tranzitoriu cu scopul de a se asigura certitudinea și continuitatea pentru 
beneficiarii finali;

P. întrucât Parlamentul s-a pregătit cu mult timp înainte și a avertizat în repetate rânduri 
asupra riscului stopării programelor Uniunii, declarându-și totodată intenția de a nu se 
lăsa forțat să accepte un acord nesatisfăcător privind CFM din cauza presiunii timpului;

Q întrucât criza sanitară rezultată în urma epidemiei de COVID-19 și impactul 
socioeconomic fără precedent asupra vieții cetățenilor constituie un argument și mai 
convingător în favoarea eliminării oricărui risc de discontinuitate sau de extindere 
dezordonată a actualului CFM și a programelor; întrucât a devenit tot mai important să 
se garanteze că Uniunea va fi în măsură să își desfășoare operațiunile și să furnizeze un 
răspuns ambițios în situații de criză și o strategie de redresare, în pofida datei incerte a 
intrării în vigoare a unui nou CFM; întrucât Comisia ar trebui să furnizeze factorilor 
interesați un mesaj lipsit de echivoc în acest sens;

R. întrucât bugetul Uniunii pe 2021 ar trebui să abordeze în continuare consecințele sociale 
și economice imediate ale urgenței provocate de COVID-19; întrucât un plan de urgență 
privind CFM ambițios, responsabil și axat pe solidaritate ar putea să constituie o bază 
mai bună decât un CFM tardiv și inadecvat pentru a oferi un răspuns al Uniunii la criză, 
o strategie de redresare și priorități politice, pornind de la programele existente cărora li 
s-ar aplica ajustările, reorientările și flexibilitățile care se impun, precum și de la 
măsurile pozitive adoptate deja în cadrul bugetului 2020; întrucât negocierile privind 
următorul CFM ar rămâne urgente, având în vedere, de asemenea, timpul necesar 
ulterior pentru lansarea noilor programe și pentru modificarea și ratificarea deciziei 
privind noile resurse proprii;

S. întrucât Comisia are acum obligația de a prezenta propunerile legislative și dispozițiile 
operaționale necesare și relevante, în calitatea sa de gardian al tratatelor și de deținător 
al dreptului de inițiativă, și, în conformitate cu angajamentul asumat verbal și în scris la 
16 iulie 2019 de președinta aleasă a Comisiei, de a răspunde printr-un act legislativ 
atunci când Parlamentul, hotărând cu majoritatea membrilor care îl compun, adoptă 
rezoluții prin care solicită Comisiei să prezinte propuneri legislative,

1. solicită Comisiei să prezinte, până la 15 iunie 2020, pe baza temeiurilor juridice 
aplicabile pentru fiecare program de cheltuieli1 și având în vedere articolul 312 
alineatul (4) din TFUE, o propunere de plan de urgență pentru CFM, în scopul de a 
furniza o plasă de siguranță care să îi protejeze pe beneficiarii programelor Uniunii, 
urmând recomandările din anexă;

2. solicită ca planul de urgență pentru CFM:

1 Articolul 19 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 33, articolul 42, articolul 43 alineatul (2), 
articolul 46 litera (d), articolul 77 alineatul (2), articolul 78 alineatul (2), articolul 79 alineatul (2), 
articolul 79 alineatul (4), articolul 81 alineatul (1), articolul 81 alineatul (2), articolul 82 alineatul (1), 
articolul 84, articolul 87 alineatul (2), articolul 91 alineatul (1), articolul 100 alineatul (2), articolul 113, 
articolul 114, articolul 149, articolul 153 alineatul (2) litera (a), articolul 164, articolul 165 alineatul (4), 
articolul 166 alineatul (4), articolul 167 alineatul (5), articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolul 168 
alineatul (5), articolul 169, articolul 172, articolul 173 alineatul (3), articolul 175, articolul 177, articolul 
178, articolul 182 alineatul (1), articolul 182 alineatul (4), articolul 183, articolul 188, articolul 189 
alineatul (2), articolul 192 alineatul (1), articolul 194 alineatul (2), articolul 195 alineatul (2), articolul 
196, articolul 197, articolul 203, articolul 207 alineatul (2), articolul 209 alineatul (1), articolul 212 
alineatul (2), articolul 214 alineatul (5), articolul 325, articolul 338 alineatul (1), articolul 349, articolul 
352 din TFUE și articolul 7 alineatul (1) și articolul 203 din Tratatul Euratom.
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– să anuleze sau să prelungească termenele-limită prevăzute în actele de bază ale 
tuturor programelor de cheltuieli relevante ale CFM;

– atunci când este necesar din punct de vedere legal, în special în cadrul 
programelor cu gestiune partajată, să actualizeze sumele financiare pertinente pe 
baza unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 2020;

– să revizuiască normele și obiectivele care reglementează programele de cheltuieli 
aplicabile, astfel încât acestea să poată fi reorientate temporar către combaterea și 
atenuarea consecințelor economice și sociale imediate ale epidemiei de COVID-
19 și către sprijinirea redresării economice;

– să permită consolidări orientate în acest scop, pe baza măsurilor pozitive adoptate 
deja în cadrul bugetului pe 2020; și instituirea celor mai urgente noi instrumente și 
inițiative ca parte a pachetului de reconstrucție și redresare post-COVID-19;

3. îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei prezenta 
propunere, precum și recomandările din anexă.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUȚIE

RECOMANDĂRI PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

A. PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE PROPUNERII

1. Planul de urgență pentru CFM urmărește să ofere o plasă de siguranță care să-i 
protejeze pe beneficiarii programelor Uniunii dacă nu s-ar ajunge la un acord asupra 
CFM 2021-2027 în timp util pentru ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021. 
Planul de urgență pentru CFM ar trebui să asigure un grad satisfăcător de 
previzibilitate și continuitate în execuția bugetului Uniunii. În plus, el ar trebui să 
ofere Uniunii posibilitatea de a reacționa la consecințele sociale și economice imediate 
ale epidemiei de COVID-19 și de a lucra la redresarea economică;

2. Planul de urgență pentru CFM conține una sau mai multe propuneri legislative de 
anulare sau prelungire a termenelor-limită prevăzute în actele de bază ale tuturor 
programelor de cheltuieli în cauză și, atunci când este necesar din punct de vedere legal, 
în special în cadrul programelor cu gestiune partajată, de actualizare a sumelor 
financiare relevante pe baza unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 2020. De 
asemenea, propunerea legislativă (propunerile legislative) ar trebui să prevadă o 
reorientare temporară a obiectivelor tuturor programelor de cheltuieli relevante, astfel 
încât acestea să poată combate în mod optim consecințele imediate ale epidemiei de 
COVID-19. În același scop, propunerea (propunerile) ar trebui să prevadă, dacă este 
cazul, o reajustare a normelor, pentru a permite o flexibilitate maximă la execuție, în 
special în cazul programelor cu gestiune partajată, inclusiv prelungirea și monitorizarea 
tuturor măsurilor legislative introduse în 2020 pentru a sprijini statele membre și 
beneficiarii în atenuarea impactului pandemiei de COVID-19;

3. Planul de urgență pentru CFM ar trebui să permită consolidări specifice ale programelor 
de cheltuieli pertinente din bugetul pe 2021 și instituirea celor mai urgente instrumente 
legislative, măsuri și programe noi, ca parte a pachetului de reconstrucție și redresare 
necesar în urma pandemiei de COVID-19;

4. Planul de urgență pentru CFM ar trebui prezentat până cel târziu la 15 iunie 2020, cu 
excepția cazului în care negocierile privind CFM dintre Parlamentul European și 
Consiliu vor duce la încheierea unui acord politic înainte de această dată. Acest 
calendar de prezentare a planului de urgență va răspunde unei duble necesități: a) 
aceea de a asigura că procedura bugetară aferentă exercițiului 2021 începe cu toate 
informațiile necesare referitoare la planificarea de urgență; b) aceea de a asigura că 
propunerile legislative pertinente pot fi adoptate de colegiuitori înainte de concilierea 
privind bugetul pe 2021. Acesta va fi momentul în care autoritatea bugetară va trebui 
să ia o decizie definitivă cu privire la bugetul Uniunii pentru anul viitor, fie pe baza 
unui nou CFM 2021-2027, fie pe baza unei prelungiri a plafoanelor pentru 2020; 

5. Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a planului de urgență sunt finanțate din 
bugetul anual, în limitele plafoanelor CFM pentru 2020 și ale dispozițiilor privind 
flexibilitatea ale CFM 2014-2020, astfel cum au fost prelungite în conformitate cu 
articolul 312 alineatul (4) din TFUE, pe baza unei prelungiri tehnice a sumelor deja 
convenite de autoritatea bugetară în 2020, majorate cu deflatorul de 2 % și cu sumele 
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suplimentare necesare pentru punerea în aplicare a pachetului de reconstrucție și 
redresare post-COVID-19. Această prelungire tehnică ar trebui să determine, de 
asemenea, pachetele financiare naționale în cadrul programelor cu gestiune partajată. 

B. ACȚIUNI DE PROPUS

1. Una sau mai multe propuneri legislative: 

– de anulare sau prelungire a termenelor prevăzute în actele de bază ale tuturor 
programelor de cheltuieli relevante ale CFM și 

– atunci când este necesar din punct de vedere legal, în special în cadrul 
programelor cu gestiune partajată, de actualizare a sumelor pertinente pe baza 
unei prelungiri tehnice a nivelurilor din 2020

– de revizuire a normelor și obiectivelor care reglementează programele de 
cheltuieli aplicabile, astfel încât acestea să poată fi reorientate temporar către 
combaterea și atenuarea consecințelor economice și sociale imediate ale 
pandemiei de COVID-19 și către sprijinirea redresării, inclusiv prelungirea și 
monitorizarea tuturor măsurilor legislative introduse în 2020 în acest scop. 
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SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ

Dlui Johan Van Overtveldt
Președinte
Comisia pentru bugete
BRUXELLES

Subiect: Aviz referitor la o plasă de siguranță pentru a-i proteja pe beneficiarii programelor 
UE: stabilirea unui plan de urgență pentru CFM (2020/2051(INL))

Stimate domnule Van Overtveldt,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a fost 
solicitată să transmită un aviz comisiei dumneavoastră. La 27 martie 2020, comisia a hotărât 
ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare, prin procedură scrisă.

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a examinat chestiunea în cauză prin procedură 
scrisă la 27 martie 2020. Ea a decis să recomande Comisiei pentru bugete, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată.

Cu stimă,

(semnătura) Norbert Lins

SUGESTII

- având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
31 octombrie 2019 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat 
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA) în anul 2021, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
228/2013, (UE) nr. 229/2013 și (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și 
repartizarea acestora pentru anul 2021 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele 
aferente și aplicarea regulamentelor respective în anul 20211,

A. întrucât Comisia a propus deja, la 31 octombrie 2019, un regulament de stabilire a 
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anul 

1 COM(2019)0581.
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2021 și de modificare a altor regulamente relevante;

B. întrucât măsurile tranzitorii propuse pentru FEADR și FEGA vizează garantarea plăților 
către beneficiari după perioada acoperită de actualul CFM și întrucât propunerea de 
regulament conține dispoziții specifice care fac obiectul deciziei colegiuitorilor;

C. întrucât propunerea ar putea servi drept bază pentru dispoziții tranzitorii similare pentru 
alte programe, prezentând nu numai soluții tehnice, ci și un exemplu de efecte pozitive pe 
care astfel de propuneri le au asupra stabilității sectoarelor vizate;

D. întrucât în propunerea de stabilire a măsurilor tranzitorii pentru PAC, Comisia a urmat 
principiul prelungirii normelor actuale și a oferit posibilitatea utilizării unor noi fonduri, 
fără a introduce noi norme, fapt care s-ar putea dovedi esențial pentru adoptarea la timp a 
măsurilor tranzitorii;

E. întrucât, în perioada de tranziție, este de așteptat ca sectorul agroalimentar să 
îndeplinească toate cerințele existente; prin urmare nivelul actual al finanțării PAC ar 
trebui cel puțin menținut.

ANEXĂ LA PROPUNEREA REZOLUȚIE

RECOMANDĂRI PRIVIND CONȚINUTUL PROPUNERII SOLICITATE

A. PRINCIPIILE ȘI OBIECTIVELE PROPUNERII

1. Planul de urgență pentru CFM ia în considerare precedentul stabilit pentru finanțarea 
PAC după 2020, în cazul căreia Comisia a propus deja măsuri tranzitorii pentru FEADR 
și FEGA, în special prin prelungirea normelor actuale și fără a introduce elemente din 
negocierile privind noi programe sectoriale, cu excepția cazului în care acest lucru a fost 
absolut necesar.
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