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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021, secțiunea III – Comisia
(00000/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0078(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121, în special articolul 44,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021, 
adoptat definitiv la 18 decembrie 20202,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2020/2093 al Consiliului din 17 
decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-20273 
(„Regulamentul privind CFM”),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o 
foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii4,

– având în vedere Decizia 2020/2053/UE, Euratom a Consiliului din 14 decembrie 2020 
privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene5,

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021 adoptat de Comisie la 24 
martie 2021 (COM(2021)0200),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021 adoptată de 
Consiliu la ... și transmisă Parlamentului la ... (00000/2021 – C9-0000),

– având în vedere articolele 94 și 96 din Regulamentul său de procedură,

1 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 23.
3 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11.
4 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 28.
5 JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0160/2021),

A. întrucât propunerea Comisiei are în principal un dublu scop: pe de o parte, să furnizeze 
finanțare suplimentară pentru măsuri preventive, de pregătire și răspuns la pandemia de 
COVID-19, redeschiderea sigură și durabilă și impactul potențial al altor inițiative 
europene legate de răspunsul la pandemia de COVID-19; pe de altă parte, să introducă 
modificări tehnice care decurg din acordurile politice privind temeiurile juridice 
sectoriale în urma adoptării cadrului financiar multianual (CFM) în decembrie 2020, 
precum și ajustări în legătură cu provizionarea garanției pentru acțiunea externă; pe 
lângă aceasta, propune reportarea sumei de 47 981 598 EUR din alocarea neutilizată în 
2020 a Fondului de solidaritate al UE (FSUE) direct la linia bugetară operațională a 
FSUE și operarea altor ajustări și actualizări tehnice;

B. întrucât efectul net al propunerii asupra cheltuielilor din bugetul pe 2021 este de 
260 681 598 EUR în credite de angajament și de 252 581 598 EUR în credite de plată; 

C. întrucât Parlamentul a susținut de mai multe ori că un proiect de buget rectificativ ar 
trebui să urmărească un singur scop, 

1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021 prezentat de Comisie; 

2. subliniază că sprijină deplin un răspuns viguros al Uniunii la pandemia de COVID-19; 
își reiterează punctul de vedere potrivit căruia nu ar trebui să se renunțe la niciun efort, 
inclusiv prin utilizarea tuturor posibilităților disponibile în cadrul bugetului Uniunii și al 
Regulamentului financiar, pentru a combate pandemia și a deschide calea către o 
redresare sigură și susținută în Europa;

3. regretă că, în pofida insistențelor Parlamentului, Comisia a decis să prezinte elemente 
legate de pandemia de COVID-19 împreună cu partea legată de alinierea la temeiurile 
juridice ale programelor CFM, probleme care ar fi putut și ar fi trebuit să fie tratate 
separat; reiterează faptul că, pentru a respecta mai bine prerogativele autorității 
bugetare, Comisia ar trebui să prezinte un proiect de buget rectificativ doar într-un 
singur scop, necombinând mai multe scopuri într-un singur proiect de buget rectificativ; 

4 insistă că adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 2/2021, care permite, în special, 
începerea lucrărilor pregătitoare pentru stabilirea unui cadru comun pentru un certificat 
verde digital, nu aduce atingere în niciun fel rezultatului negocierilor dintre Parlament și 
Consiliu în legătură cu Regulamentul privind certificatul verde digital;

5. consideră că Comisia nu a dat curs în mod adecvat rezultatului negocierilor privind 
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - 
Europa globală în ceea ce privește nomenclatura bugetară pentru programele geografice 
din Asia; cere Comisiei să prezinte un nou proiect de buget rectificativ care să reflecte 
textele convenite ale temeiurilor juridice sectoriale; în concordanță cu orientările sale 
pentru bugetul pe 2022, insistă că o astfel de armonizare ar putea și ar trebui să fie 
realizată înainte de procedura bugetară 2022;

6. cere Comisiei să ofere celor două componente ale autorității bugetare informații 
complete despre transferurile autonome planificate, efectuate în conformitate cu 
articolul 30 din Regulamentul financiar, care vizează ajustarea bugetului 2021 la 
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acordurile politice privind temeiurile juridice sectoriale ale CFM, pe lângă proiectul de 
buget rectificativ nr. 2/2021, inclusiv sumele aferente acestora, odată ce vor fi 
disponibile;

7. aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 2/2021;

8. încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 
rectificativ nr. 2/2021 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene;

9. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și parlamentelor naționale.
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