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Stimate domnule președinte, stimată doamnă președintă,

În cadrul procedurii menționate mai sus, Comisia pentru afaceri constituționale transmite un 
aviz comisiilor dumneavoastră respective. În cursul reuniunii din 24 septembrie 2020, comisia 
a hotărât ca acest aviz să fie transmis sub formă de scrisoare.

Comisia pentru afaceri constituționale a examinat chestiunea în cauză în cursul reuniunii sale 
din 12 octombrie 2020. La respectiva reuniune1, comisia a decis să recomande Comisiei 
pentru bugete și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competente în fond, 
includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată.

Cu deosebită considerație,

Antonio Tajani

1 La votul final au fost prezenți: Antonio Tajani (președinte și raportor pentru aviz), Gabriele Bischoff 
(vicepreședintă), Charles Goerens (vicepreședinte), Giuliano Pisapia (vicepreședinte), Gerolf Annemans, 
Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba (pentru Jacek Saryusz-Wolski), Fabio Massimo 
Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, 
Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Sophia in 't Veld (pentru Guy 
Verhofstadt), Miapetra Kumpula-Natri (pentru Pedro Silva Pereira), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, 
Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze și Rainer Wieland. 
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SUGESTII

În rezoluțiile sale din 16 februarie 2017 referitoare la viitorul Europei, Parlamentul a subliniat 
cât este de importantă îmbunătățirea capacității de acțiune a Uniunii și consolidarea 
responsabilității democratice și a transparenței procesului său decizional, având în vedere că 
metoda comunitară este cea mai potrivită pentru funcționarea Uniunii. Parlamentul consideră 
că procedurile de luare a deciziilor în Consiliu, atât pentru resursele proprii, cât și pentru 
CFM, ar trebui să treacă de la unanimitate la votul cu majoritate calificată și a subliniat 
necesitatea de a aplica procedura legislativă ordinară pentru adoptarea Regulamentului 
privind CFM. Deși unele dintre aceste îmbunătățiri necesită o reformă a tratatului, articolul 
312 alineatul (2) din TFUE permite deja activarea votului cu majoritate calificată pentru 
adoptarea CFM de către Consiliu.

În avizul adresat Comisiei pentru bugete referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și în conformitate cu poziția sa, Comisia 
pentru afaceri constituționale a subliniat beneficiile creării unei capacități financiare 
temporare cu fonduri împrumutate pe piețele financiare de către Comisie în numele UE pentru 
instrumentul de redresare („Next Generation EU”), relevând și necesitatea introducerii unor 
noi resurse proprii veritabile în perioada acoperită de CFM 2021-2027, pentru a asigura astfel 
credibilitatea și sustenabilitatea planului de rambursare al pachetului, insistând totodată 
asupra faptului că noul mecanism impune implicarea Parlamentului în procesul de decizie și 
de control, precum și un grad maxim de transparență. Acest lucru este valabil și în cazul 
deciziilor privind stabilirea priorităților și a plăților fondurilor pentru toate instrumentele 
finanțate prin veniturile alocate externe în cadrul programului „Next Generation EU”. 

Având în vedere că propusul Mecanism de redresare și reziliență este unul dintre principalii 
piloni ai măsurilor de redresare din programul „Next Generation EU”, devine pertinent ca 
acest instrument să conțină următoarele dispoziții pentru a asigura controlul democratic și 
tragerea la răspundere, cu respectarea principiului echilibrului instituțional: 

- o ierarhizare clară a priorităților europene și obiective financiare clare pentru prioritățile 
identificate în regulament, precum și concentrarea asupra proiectelor care promovează 
integrarea Uniunii;

- recurgerea la acte delegate în locul celor de punere în aplicare pentru adoptarea 
planurilor de redresare și de reziliență;

- o examinare obligatorie, la timp și bine formulată a punerii în aplicare a instrumentului; 

- consultări pe diverse niveluri cu participarea reprezentanților sau autorităților la nivel 
regional și local, a partenerilor economici și sociali, precum și a organizațiilor societății 
civile și a altor părți interesate relevante, inclusiv în pregătirea planurilor de redresare și 
de reziliență, fără a genera întârzieri nejustificate ale procesului, în conformitate cu 
principiul parteneriatului;

- informarea periodică și în timp util și furnizarea de informații către Parlamentul 
European și Consiliu, simultan și în condiții de egalitate, atât în scris, cât și prin 
participarea reprezentanților Comisiei și ai statelor membre la reuniunile comisiilor 
competente ale Parlamentului European; 
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- crearea de instrumente adecvate, cum ar fi un tablou de bord public, care să 
monitorizeze și să evalueze punerea în aplicare și implicarea Parlamentului European în 
numirea experților care vor asista Comisia;     

- accesul Parlamentului European la o bază de date unică care conține, într-un format 
electronic, informații detaliate cu privire la toți beneficiarii finali ai fondurilor provenite 
din instrument;

- accesul la finanțare condiționat de respectarea valorilor consacrate la articolul 2 din 
TUE în conformitate cu normele care vor fi definite în acest sens pentru întregul buget 
al UE;

- o procedură de descărcare de gestiune de către Parlamentul European pentru cheltuielile 
din cadrul acestui instrument, cu distincție clară între cheltuielile relevând de instrument 
și cele din procedura generală de descărcare de gestiune a Comisiei.      

În plus, Comisia pentru afaceri constituționale ar dori să sublinieze faptul că programul „Next 
Generation Eu” va face probabil încă obiectul unor discuții generatoare de disensiuni cu 
privire la așa-numitul „risc moral” între statutul de contribuitor net și cel de beneficiar net, 
dacă nu se introduc noi resurse proprii pentru a finanța rambursările către bugetul UE al 
acestui pachet de măsuri de redresare fără precedent. Acest lucru ar dăuna principiilor unității, 
solidarității și coeziunii pe care se întemeiază Uniunea noastră. Prin urmare, comisia solicită 
din nou introducerea unui coș de noi resurse proprii conform unui calendar obligatoriu legal, 
care să acopere cel puțin costurile aferente pachetului de redresare „Next Generation EU” 
(creditul și dobânzile), pentru a asigura credibilitatea și sustenabilitatea planului de 
rambursare al pachetului. În acest scop, este esențial să se prevadă în Acordul 
interinstituțional privind chestiunile bugetare un calendar obligatoriu pentru introducerea 
respectivului pachet de resurse proprii noi în perioada 2021-2027 a CFM. Acest acord ar 
trebui să urmărească și întărirea rolului Parlamentului European în aplicarea acelor dispoziții 
din tratat pe care se întemeiază pachetul de redresare.

În cele din urmă, având în vedere caracterul fără precedent al instrumentului de redresare - o 
măsură de importanță istorică, care a coincis cu cea de a 70-a aniversare a Declarației 
Schuman din 9 mai 1950 - și importanța sa pentru o mai bună integrare a Uniunii, Comisia 
pentru afaceri constituționale consideră că Conferința privind viitorul Europei este un moment 
oportun pentru a discuta, printre altele, problemele de natură democratică și constituțională 
legate de structura instituțională a instrumentului de redresare și procedurile decizionale 
privind CFM și resursele proprii, în general, ținând seama de rolul actualmente  limitat al 
Parlamentului European în aceste proceduri.


