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Proiect de decizie
Articolul 3b

Proiectul Consiliului Amendamentul

1. Cu scopul unic de a aborda 
consecințele crizei provocate de pandemia 
de COVID-19 prin Regulamentul 
Consiliului de instituire a unui instrument 
de redresare al Uniunii Europene și prin 
legislația sectorială menționată în acest 
regulament: 

eliminat

(a) Comisia este autorizată să 
împrumute fonduri de pe piețele de capital 
în numele Uniunii până la valoarea de 
750 000 000 000 EUR în prețurile din 
2018. Operațiunile de împrumut se 
efectuează în euro;
(b) Fondurile împrumutate pot fi 
utilizate pentru oferirea de împrumuturi 
până la valoarea de 360 000 000 000 EUR 
în prețurile din 2018 și, prin derogare de 
la articolul 3a, pentru cheltuieli până la 
valoarea de 390 000 000 000 EUR în 
prețurile din 2018.
Cuantumul menționat la primul paragraf 
litera (a) se ajustează pe baza unui 
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deflator fix de 2 % pe an. În fiecare an, 
Comisia comunică Parlamentului 
European și Consiliului cuantumul astfel 
ajustat. 
Comisia gestionează împrumuturile 
menționate la alineatul (1) litera (a), 
astfel încât să nu existe împrumuturi nete 
noi după 2026.
2. Rambursarea principalului 
fondurilor utilizate pentru cheltuieli, 
astfel cum sunt menționate la alineatul 
(1) litera (b), și a dobânzii aferente 
datorate este suportată de la bugetul 
general al Uniunii. Angajamentele 
bugetare pot fi repartizate în tranșe 
anuale de-a lungul unei perioade de mai 
mulți ani, în conformitate cu articolul 112 
alineatul (2) din Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului. 
Graficul de rambursare a fondurilor 
menționate la alineatul (1) litera (a) se 
stabilește în conformitate cu principiul 
bunei gestiuni financiare, astfel încât să 
se asigure reducerea constantă și 
previzibilă a datoriilor. Rambursările 
principalului fondurilor încep înainte de 
sfârșitul CFM pentru perioada 2021-
2027, cu un cuantum minim, în măsura în 
care o permit cuantumurile neutilizate 
pentru plata dobânzilor datorate în cadrul 
împrumutului menționat la alineatul (1), 
ținându-se seama în mod corespunzător 
de procedura prevăzută la articolul 314 
din TFUE. Toate datoriile care decurg din 
autorizarea excepțională și temporară 
menționată la alineatul (1) sunt 
rambursate integral cel târziu până la 31 
decembrie 2058. 
Sumele datorate de Uniune într-un an dat 
pentru rambursarea principalului 
fondurilor menționate la primul paragraf 
nu depășesc 7,5 % din cuantumul maxim 
care urmează să fie utilizat pentru 
cheltuielile menționate la alineatul (1) 
litera (b). 
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3. Comisia ia măsurile necesare 
pentru administrarea operațiunilor de 
împrumut. Comisia informează periodic și 
în mod cuprinzător Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la toate 
aspectele strategiei sale de administrare a 
datoriei. Comisia întocmește un calendar 
de emisiune care conține datele și 
volumele preconizate ale emisiunii pentru 
anul următor, precum și un plan de 
stabilire a plăților preconizate ale 
principalului și ale dobânzilor și 
comunică acest calendar Parlamentului 
European și Consiliului. Comisia 
actualizează periodic acest calendar.
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