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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la măsurile bugetare care 
trebuie puse în aplicare în scopul atenuării impactului economic al răspândirii COVID-
19 asupra finanțelor publice ale statelor membre

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, provocând decesul a mii de persoane, răspândirea COVID-19 a obligat 
majoritatea statelor membre să impună izolarea generală pe teritoriul lor național;

B. întrucât, alături de izolarea generală, guvernele naționale au fost nevoite să ia măsuri 
fără precedent pentru a menține ocuparea forței de muncă și pentru a ajuta 
întreprinderile foarte mici și întreprinderile mici și mijlocii să depășească problemele de 
lichiditate;

C. întrucât Comisia Europeană a decis să suspende normele privind disciplina bugetară 
care obligă statele membre să mențină deficitul public sub valoarea de 3 % din PIB,

1. solicită redistribuirea sistematică a excedentelor bugetare înregistrate de Uniunea 
Europeană către statele contribuitoare nete la bugetul UE, pentru a le ajuta să atenueze 
impactul economic cauzat de răspândirea COVID-19 asupra finanțelor lor publice;

2. solicită majorarea ratei de cofinanțare la 100 % pentru fondurile structurale europene 
eliberate în cadrul COVID-19, care se ridică în prezent la 37 de miliarde EUR;

3. solicită mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a oferi asistență 
regiunilor celor mai afectate de răspândirea COVID-19.


