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B9-0157/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la noul cadru financiar multianual, 
resursele proprii și planul de redresare
(2020/2631(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și 
Protocolul nr. 28 privind coeziunea economică, socială și teritorială,

– având în vedere articolele 225, 311 și 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

– având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: 
pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-20201,

– având în vedere propunerea Comisiei de regulament al Consiliului din 2 mai 2018 de 
stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0322),

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

– 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 
cetățenilor2,

– având în vedere punctul 16 din Acordul-cadru din 20 octombrie 2010 privind relațiile 
dintre Parlamentul European și Comisia Europeană3,

– având în vedere punctul 10 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 între 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai 
bună legiferare4,

– având în vedere Rezoluția sa din 17 aprilie 2020 referitoare la acțiunea coordonată a UE 
de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale5,

– având în vedere concluziile Consiliului European din 23 aprilie 2020, în care i s-a cerut 
Comisiei să analizeze nevoile exacte și să prezinte urgent o propunere de plan de 

1 JO C 162, 10.5.2019, p. 51.
2 Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
3 JO L, 304, 20.11.2010, p. 47.
4 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
5 Texte adoptate, P9_TA(2020)0054.
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redresare,

– având în vedere declarațiile din 8 mai 2020 ale Eurogrupului privind sprijinul pentru 
criza provocată de pandemie,

– având în vedere raportul Eurogrupului privind răspunsul cuprinzător în materie de 
politică economică la pandemia de Covid-19, publicat la 9 aprilie 2020,

– având în vedere Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII) și Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus plus (CRII+), adoptate de Parlament la 26 
martie 2020 și, respectiv, la 17 aprilie 2020, care permit în special o mai mare 
flexibilitate a utilizării fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) pentru 
statele membre,

– având în vedere pachetul de 540 miliarde EUR adoptat de Eurogrup pentru a susține 
statele membre, întreprinderile și lucrătorii în timpul crizei CODVID-19 prin 
intermediul Mecanismului european de stabilitate (MES), Băncii Europeană de 
Investiții (BEI) și Instrumentul de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj 
într-o situație de urgență (SURE),

– având în vedere declarația din 16 aprilie 2020 a Președintelui Comisiei în plenul 
Parlamentului European privind creșterea, pe o perioadă determinată, a plafoanelor 
resurselor proprii din bugetul UE pe termen lung, de la 1,2 % la 2 % din VNB al UE-27 
înainte de criză,

– având în vedere previziunile economice ale Comisiei din primăvara lui 2020, publicate 
la 6 mai 2020,

– având în vedere hotărârea Curții Constituționale Federale a Germaniei privind 
programul de cumpărare a activelor din sectorul public (PSPP) al Băncii Centrale 
Europene (BCE) din 5 mai 2020 și comunicatul de presă al Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 8 mai 2020,

– având în vedere adoptarea, la 19 martie 2020, a unui cadru temporar care să permită 
statelor membre să sprijine în continuare economia în contextul epidemiei de COVID-
19, prin utilizarea flexibilității totale prevăzute în cadrul normelor privind ajutoarele de 
stat,

– având în vedere decizia Consiliului guvernatorilor BCE din 18 martie 2020 privind 
programul de achiziții de urgență în contextul pandemiei,

– având în vedere declarația miniștrilor de finanțe ai UE din 23 martie 2020 privind 
Pactul de stabilitate și de creștere în contextul crizei COVID-19,

– având în vedere Acordul de la Paris, care a stabilit un cadru global pentru evitarea 
schimbărilor climatice periculoase, prin limitarea încălzirii globale la mult sub 2 °C și 
continuarea eforturilor de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C,

– având în vedere Carta socială europeană revizuită a Consiliului Europei din 3 mai 1996,
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– având în vedere Pilonul european al drepturilor sociale (EPSR), proclamat de 
Parlament, Consiliu și Comisie în noiembrie 2017,

– având în vedere nota de evaluare preliminară a Organizației Internaționale a Muncii 
(OIM) din 18 martie 2020 intitulată „COVID-19 în lumea muncii: efecte și reacții”,

– având în vedere obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD),

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

A. întrucât, după mai multe amânări, Comisia urmează să prezinte o propunere actualizată 
pentru cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 la sfârșitul lui mai 2020, precum și 
o propunere de plan de redresare, care să susțină redresarea după criza CODVID-19, cu 
o finanțare și resurse mai mari;

B. întrucât pandemia de COVID-19 a avut un impact perturbator masiv asupra sistemelor 
economice ale statelor membre și a provocat perturbări ale societății, în special în ceea 
ce privește grupurile vulnerabile, precum și veniturile și drepturile lucrătorilor; întrucât 
amploarea contracției economice provocate de criza sanitară este fără precedent; 
întrucât PIB-ul UE se va contracta cu aproximativ 7,5 % în 2020, cu mult mai mult 
decât în perioada crizei financiare mondiale din 2009, și se va relansa cu doar 6 % în 
2021;

C. întrucât pandemia de COVID-19 a scos în evidență consecințele politicilor neoliberale 
ale UE și absența coordonării și solidarității între statele membre în perioade de criză 
sanitară, care au întârziat și măsurile necesare pentru sprijinirea statelor membre 
confruntate cu dificultăți grave și pentru stimularea redresării economice și sociale; 
întrucât UE nu a reușit să promoveze o strategie comună de combatere a virusului 
pentru a evita concurența dintre statele membre pentru resursele limitate din domeniul 
sănătății;

D. întrucât sistemele publice de sănătate au fost și sunt în continuare sub o puternică 
presiune pentru a oferi îngrijiri adecvate tuturor pacienților; întrucât acestea primesc o 
finanțare din ce în ce mai redusă și sunt neglijate ca urmare a proceselor de liberalizare 
și privatizare, pe de o parte, și a măsurilor de austeritate de dreapta, pe de altă parte;

E. întrucât Comisia a decis să activeze „clauza derogatorie generală” prevăzută în normele 
privind deficitul din Pactul de stabilitate și de creștere, în încercarea de a încuraja 
cheltuielile publice ale statelor membre, dar nu a luat nicio măsură clară pentru a-l 
înlocui cu un nou Pact pentru dezvoltare durabilă și locuri de muncă;

F. întrucât BCE s-a angajat să lanseze un program de achiziții de urgență în contextul 
pandemiei pentru a achiziționa titluri de valoare din sectorul public și privat în valoare 
de 750 miliarde EUR, care va reduce parțial datoria publică în timpul crizei, precum și 
120 miliarde EUR sub formă de măsuri de relaxare cantitativă și 20 miliarde EUR în 
achiziționarea de titluri de stat;

G. întrucât, la 23 aprilie 2020, șefii de stat sau de guvern ai UE au aprobat deciziile 
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Eurogrupului cu privire la MES din 9 aprilie 2020, împreună cu deciziile privind 
propunerile BEI și ale Comisiei, care se ridică la un pachet în valoare de 540 miliarde 
EUR, ceea ce este insuficient și, în unele cazuri, inadecvat, deoarece pachetul MES 
impune împrumuturi și o condiționalitate strictă și nu garantează drepturile lucrătorilor 
și salariile în cadrul SURE;

H. întrucât criza COVID-19 are efecte foarte diferite asupra economiilor statelor membre și 
ale regiunilor, deoarece posibilitățile de reacție la criza economică variază considerabil; 
întrucât statele membre și regiunile cel mai grav afectate de criză vor suferi cel mai mult 
și economic;

I. întrucât, în toate statele membre, segmentele cele mai vulnerabile ale populației vor fi 
cel mai grav afectate de efectele economice ale crizei sanitare; întrucât este foarte 
probabil ca disparitățile sociale, economice și regionale, atât în interiorul statelor 
membre, cât și la nivelul întregii UE, să se agraveze;

J. întrucât statele membre au medii fiscale foarte diferite; întrucât arhitectura eterogenă a 
UE, impactul diferit al politicilor sale și reacțiile inadecvate la criza economică riscă să 
conducă la o nouă criză a datoriei suverane;

K. întrucât toți actorii europeni au datoria de a-și transforma economia pentru a susține o 
societate incluzivă, echilibrată și ecologic sustenabilă; întrucât orice soluție 
semnificativă economic a UE pentru redresare nu trebuie să crească și mai mult datoria 
statelor membre;

L. întrucât, în timpul crizei anterioare, actualul cadru de guvernanță economică, în special 
Pactul de stabilitate și de creștere, s-a dovedit a fi extrem de prociclic și a agravat, prin 
urmare, diferențele economice din UE;

M. întrucât măsurile adoptate și luate în considerare la nivelul UE sunt departe de a oferi 
răspunsul necesar la problemele generate de situația economică și socială, agravată de 
consecințele epidemiei de COVID-19; întrucât aceste măsuri, după cum reiese din 
recentele reuniuni ale Eurogrupului, au expus contradicțiile profunde din interiorul UE, 
precum și lipsa de solidaritate și inexistența unei reacții adecvate în raport cu amploarea 
problemelor cu care se confruntă statele membre și popoarele Europei, făcând concesii 
în interesul principalelor puteri europene și al marilor grupuri economice și financiare; 
întrucât aceste măsuri sunt limitate și temporare, stabilite după o logică de îndatorare, 
care adaugă alte datorii peste datoriile deja nesustenabile și impun condiționalități care 
nu garantează drepturile lucrătorilor și drepturile popoarelor și nici nu răspund nevoilor 
statelor membre, adâncind asimetriile, inegalitățile și relațiile de dependență în 
interiorul UE;

N. întrucât epidemia de COVID-19 nu trebuie în niciun caz utilizată abuziv ca pretext 
pentru întârzierea soluționării situațiilor de urgență legate de climă și de mediu; întrucât 
este necesară mai mult ca oricând o reconstrucție socială și ecologică a societății și a 
economiei noastre post-epidemie, și acum avem oportunitatea de a face acest lucru;

O. întrucât atât epidemia în sine, cât și criza economică și socială rezultată sunt probleme 
globale; întrucât concurența trebuie înlocuită cu solidaritate și cooperare la nivel 
mondial;
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P. întrucât OIM a declarat că criza economică și de muncă accelerată de pandemia de 
COVID-19 ar putea duce la pierderea a 305 milioane de locuri de muncă cu normă 
întreagă la nivel mondial în al doilea trimestru al anului 2020;

Q. întrucât persoanele cu locuințe precare, cu locuri de muncă precare și atipice, care stau 
în tabere improvizate sau cele fără adăpost și trăind pe străzi, fără acces la apă și 
salubrizare adecvată, dar și fără un acces adecvat la informații și la echipamente digitale 
corespunzătoare, sunt afectate în mod deosebit de măsurile de izolare luate de statele 
membre;

Un nou CFM ambițios și reorientat, care să răspundă nevoilor reale și așteptărilor 
cetățenilor

1. își reiterează poziția adoptată la 14 noiembrie 2018, deși este insuficientă, și 
reconfirmată la 10 octombrie 2019, conform căreia creditele de angajament pentru 
2021-2027 ar trebui stabilite la 1 324,1 miliarde EUR la prețurile din 2018 (1,3 % din 
VNB al UE-27 înainte de criză); subliniază că criza provocată de CODVID-19 a 
schimbat radical contextul în care fusese adoptată această poziție; subliniază, prin 
urmare, că sunt necesare credite substanțiale, în plus față de cele din poziția 
Parlamentului, pentru a răspunde crizei actuale, agravării inegalităților și divergențelor 
dintre statele membre și acutizării provocărilor sociale, economice, teritoriale, 
ecologice, de muncă și de sănătate;

2. reamintește că politica de coeziune se bazează pe solidaritate și s-a dovedit încă o dată a 
fi una dintre cele mai eficiente politici pentru afruntarea provocărilor acute legate de 
criza CODVID-19; solicită un buget consolidat pe termen lung pentru politica de 
coeziune și o politică agricolă comună profund reformată și cu adevărat sustenabilă, cu 
pachete financiare mai mari față de CFM 2014-2020; reamintește că aceste două politici 
asigură convergența, binele oamenilor, un nivel de trai rezonabil și dezvoltarea rurală și 
contribuie la combaterea disparităților sociale, economice și teritoriale dintre regiuni și 
dintre statele membre;

3. subliniază că orice viitoare modificare legislativă trebuie însoțită de o indicație privind 
posibilul impact bugetar asupra politicii de coeziune; subliniază că politica de coeziune 
nu poate fi tratată doar ca un instrument de creștere sau de canalizare a altor fonduri și 
instrumente; subliniază că, pentru ca politica de coeziune să poată integra noi priorități, 
în sectoare precum sănătatea, turismul ecologic și cultura și să se poată concentra mai 
mult asupra anumitor priorități sociale și de muncă, este necesară o creștere 
semnificativă a resurselor; reamintește că granturile trebuie să rămână principalul 
instrument al politicii de coeziune, în special pentru susținerea serviciilor publice și 
sociale și a IMM-urilor; solicită o protecție specială pentru municipalități, care este 
esențială, deoarece criza și perspectivele economice negative rezultate vor conduce la 
pierderi considerabile de venituri, în special pentru municipalități și, în același timp, la o 
povară financiară suplimentară;

4. reamintește că pacea și solidaritatea sunt valori fundamentale ale UE, care ar trebui 
sprijinite în mod constant de la bugetul UE; evidențiază, în plus, răspândirea rapidă în 
întreaga lume a pandemiei de COVID-19 și impactul grav al acesteia asupra țărilor 
terțe; este convins că solidaritatea și cooperarea internațională este esențială pentru 
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depășirea acestei crize mondiale; solicită, prin urmare, anularea alocărilor pentru 
politicile de apărare, militare și de securitate internă, și realocarea bugetelor acestora 
către politici fundamentale de convergență și solidaritate, cum ar fi politica de coeziune, 
politica agricolă, politica de ajutor umanitar, politica de vecinătate și cea de dezvoltare; 
consideră că este esențial ca donatorii să nu realoce fondurile deja alocate pentru 
sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente (SSRD) către alte priorități legate 
de reacția la pandemia de COVID-19; consideră că UE ar trebui să includă SSRD în 
reacția sa umanitară și legată de dezvoltare la pandemie;

5. subliniază că pandemia de COVID-19 a ilustrat necesitatea imperativă de finanțare 
sporită și suficientă pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), 
Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Europeană pentru Siguranța 
Alimentară (EFSA), precum și pentru autoritățile naționale responsabile cu aceste 
domenii prin intermediul programelor UE;

6. consideră că, în replică la criza COVID-19, o cotă mai mare din CFM 2021-2027 ar 
trebui alocată serviciilor publice naționale, regionale și municipale, sistemelor publice 
de sănătate, cercetării, Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate 
persoane (FEAD), educației, mediului și programului LIFE, IMM-urilor, pescuitului 
costier la scară mică și politicilor de dezvoltare și de ajutor umanitar;

7. subliniază că este necesară o reducere cu 70 % a CO2 până în 2030 pentru atingerea 
obiectivului de 1,5 °C prevăzut în Acordul de la Paris, ținând seama de principiile 
echității din Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice 
(CCONUSC); subliniază că obiectivele CFM 2021-2027 privind integrarea aspectelor 
legate de climă și de biodiversitate ar trebui să depășească nivelurile stabilite în raportul 
său intermediar; solicită un obiectiv de 50 % pentru cheltuielile din domeniul climei și 
al mediului pentru următorul CFM;

8. solicită integrarea orizontală a obiectivelor Acordului de la Paris și a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă ale ONU; subliniază că o tranziție echitabilă ar trebui, de asemenea, 
să fie considerată o abordare politică orizontală a UE, care consacră valorile respectării 
drepturilor sociale și de mediu, bunăstarea oamenilor și convergența socială, economică 
și teritorială ascendentă și realizează o decarbonizare profundă, în conformitate cu 
obiectivele pentru 2030; subliniază că Fondul pentru o tranziție echitabilă ar trebui să 
pună în aplicare aceste valori și să asigure atât de necesara tranziție sustenabilă, 
incluzivă și echitabilă din punct de vedere social către o economie fără emisii de carbon;

9. sugerează că sectoarele și liniile bugetare prioritare sustenabile cu o capacitate ridicată 
de a crea o activitate economică, de a crea locuri de muncă de înaltă calitate și, în 
special, de a reduce șomajul în rândul tinerilor, ar trebui să fie identificate în cadrul 
rubricilor din CFM și ar trebui să beneficieze de finanțare prioritară, având în vedere 
intenția de a aloca fonduri pentru proiecte pregătite;

10. reamintește poziția sa de a nu aproba un nou CFM fără un acord în legătură cu un sistem 
de resurse proprii ale UE reformat și extins;

11. solicită ca plafonul resurselor proprii ale UE să fie majorat la 2 % din VNB-ul UE-27 
înainte de criză pentru întreaga perioadă 2021-2027; subliniază că fondurile 
suplimentare derivate din această creștere ar trebui alocate în mod explicit politicilor 
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care contribuie la atenuarea COVID-19, precum și politicilor de bază ale UE în 
domeniul social, al mediului și al solidarității;

12. invită Comisia să propună un nou CFM 2021-2027, mult mai ambițios și reorientat, în 
conformitate cu principiile de mai sus, cu o finanțare sporită pentru politicile din 
domeniul coeziunii, al climei, al ocupării forței de muncă și al sănătății;

13. invită Comisia să pregătească imediat un plan de urgență pentru CFM ambițios și bazat 
pe solidaritate pentru eventualitatea aproape inevitabilă că CFM 2021-2027 nu va fi 
convenit în timp util pentru a intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, nu numai pentru a 
furniza o plasă de siguranță pentru beneficiarii programelor UE prin simpla extindere a 
perioadei de implementare a plafoanelor din 2020, ci și pentru a contribui în mod 
eficient la atenuarea impactului multidimensional al COVID-19; subliniază că planul de 
urgență pentru CFM ar trebui să fie valabil pentru o perioadă de cel puțin un an, 
începând cu ianuarie 2021, și ar trebui să prevadă reajustări, reorientări și o flexibilitate 
adecvate, precum și majorări specifice;

Un plan de redresare echitabil din punct de vedere social și de mediu, care să nu lase pe 
nimeni în urmă

14. regretă întârzierea Comisiei în prezentarea planului său de redresare și subliniază 
necesitatea unei coordonări și planificări eficace la nivelul UE; invită Comisia să 
prezinte un plan global de redresare bazat pe metoda comunitară și care să permită 
statelor membre să își transforme economiile într-un mod sustenabil, coerent și 
echilibrat din punct de vedere social, în conformitate cu ODD;

15. invită Comisia să prezinte un Fond european de redresare în valoare de cel puțin 1,5 mii 
de miliarde EUR, finanțat prin obligațiuni permanente, cu o rată a dobânzii egală cu 
zero, care ar trebui să fie distribuite între statele membre în conformitate cu normele de 
coeziune și utilizând granturi fără nicio condiționalitate macroeconomică sau de altă 
natură; consideră că aceste obligațiuni ar trebui achiziționate de BCE și excluse în 
scopul respectării Pactului de stabilitate și de creștere până la abrogarea sa;

16. reamintește că coeziunea și convergența ar trebui să fie piloni principali ai planului de 
redresare; consideră că redresarea în întreaga UE trebuie să se bazeze pe instrumente și 
politici la nivelul UE care să evite adâncirea divergențelor cauzate de impactul asimetric 
al crizei; consideră că o politică de coeziune puternică va sprijini redresarea în toate 
regiunile, inversând procesul de adâncire a disparităților sociale, economice și teritoriale 
și ajutând societățile și persoanele cele mai afectate, cele mai slabe și cele mai 
vulnerabile, promovând creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă; consideră că 
răspunsul imediat la criză și acordarea de sprijin sub formă de lichidități ar trebui să 
continue până când statele membre, regiunile și sectoarele cele mai afectate prezintă 
semne clare de redresare; subliniază că, pentru a consolida rezistența la criză pe termen 
lung, stabilitatea economică, echitatea socială și creșterea durabilă, planul de redresare 
trebuie să asigure investiții publice ambițioase care să promoveze sănătatea, educația, 
formarea, economia digitală și mediul, abordând în același timp cu fermitate provocările 
structurale; solicită ca planul de redresare să țină seama pe deplin în toate dimensiunile 
sale de particularitățile regiunilor ultraperiferice, astfel cum sunt definite la articolul 349 
din TFUE;
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17. invită Comisia să se asigure că inegalitățile grave și datoria publică asimetrică cauzate 
de pandemia de COVID-19 sunt abordate prin intermediul unor măsuri concrete, care 
nu sunt de austeritate, inclusiv prin granturi cu dobândă zero, precum și prin 
mutualizarea și restructurarea noilor datorii;

18. subliniază faptul că epidemia de COVID-19 a ilustrat deficiențele economiei de piață, 
producția și comerțul fiind controlate de întreprinderile multinaționale și un sector 
financiar umflat; consideră că o strategie de redresare ar trebui să se concentreze asupra 
investițiilor publice pe termen lung în sectoarele esențiale ale economiei reale, care vor 
crea locuri de muncă de înaltă calitate și o dezvoltare echitabilă și vor atinge obiective 
ambițioase în domeniul climei; subliniază necesitatea urgentă a unui plan de investiții 
publice pentru a promova dezvoltarea unui sector public productiv, în special pentru 
sectoare strategice precum medicamentele, produsele sanitare, echipamentele de 
protecție personală și dispozitivele medicale; subliniază că ajutoarele de stat și toate 
celelalte forme de sprijin financiar din partea statelor membre și a UE trebuie alocate 
doar întreprinderilor care nu se sustrag de la plata impozitelor și nu au plătit dividende;

19. consideră că pachetul total de 540 de miliarde EUR aprobat de Eurogrup la 9 aprilie 
2020 este extrem de insuficient, având în vedere nevoile crescute; regretă faptul că 
aceste instrumente sunt, în esență, instrumente de datorie, ceea ce va duce la o explozie 
a datoriei publice în toate statele membre; se opune domeniului de aplicare restrâns, 
capacității limitate, condiționalităților și supravegherii aferente celor 240 de miliarde 
EUR furnizate prin intermediul MES, ceea ce a determinat statele membre care au cel 
mai mult nevoie de asistență financiară să nu utilizeze aceste instrumente; invită 
Eurogrupul să reexamineze atât nivelul asistenței, cât și condițiile din propunerea sa;

20. este profund îngrijorat de metodele statistice ale Comisiei, în special de ipotezele 
excesiv de optimiste cu privire la efectul de levier pe care le aplică în scopul generării 
de fonduri; este ferm convins că simpla reetichetare a instrumentelor de finanțare 
existente nu va fi suficientă pentru redresarea și transformarea economică de care este 
urgentă nevoie;

21. remarcă faptul că pandemia de COVID-19 și recesiunea economică pe care o creează, 
situația de urgență climatică și inegalitatea extremă sunt interconectate în mod 
inextricabil; invită Comisia să majoreze bugetul alocat Planului pentru investiții 
durabile la 2 mii de miliarde EUR pentru finanțarea unui Pact ecologic și social 
european progresist, cu scopul de a reduce inegalitățile, de a crea milioane de noi locuri 
de muncă, de a consolida coeziunea socială și economică și nivelul de pregătire a 
sistemelor de sănătate pentru viitoarele pandemii și de a aborda situația de urgență în 
materie de schimbări climatice; subliniază că banii publici ar trebui să fie cheltuiți pe 
proiecte publice și să aducă câștiguri publice; consideră că Comunicarea Comisiei din 
14 ianuarie 2020 privind Planul de investiții pentru o Europă durabilă este insuficientă 
și excesiv de dependentă de mobilizarea de fonduri private cu garanții publice;

22. solicită un plan european de sprijin pentru IMM-uri și, în special, pentru sectoarele 
educației, sportului, culturii, mass-mediei, creației și turismului, care se numără printre 
cele mai grav afectate de criză;

23. având în vedere recenta hotărâre a Curții Constituționale Federale din Germania, 
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solicită statelor membre să modifice de urgență mandatul BCE pentru a-i permite să 
acționeze în calitate de adevărat creditor de ultimă instanță, similar cu băncile centrale 
din alte jurisdicții, și să o plaseze sub control democratic deplin; subliniază că Comisia 
poate depăși dificultățile juridice actuale prin păstrarea obligațiunilor până la efectuarea 
modificărilor juridice necesare;

24. solicită abrogarea Pactului de Stabilitate, a legislației privind guvernanța economică 
(„pachetul de șase” și pachetul privind supravegherea și monitorizarea bugetare), a 
semestrului european și a Tratatului bugetar și înlocuirea acestora cu un Pact de ocupare 
a forței de muncă și de dezvoltare durabilă, care va asigura ocuparea forței de muncă, 
creșterea favorabilă incluziunii și protecția mediului; subliniază că, în acest mod, UE și 
statele membre vor dezvolta marja de manevră necesară pentru a promova investițiile 
publice, pentru a finanța serviciile publice și funcțiile lor sociale, pentru a stimula 
activitatea economică, în special în sectoarele de producție, și pentru a permite 
proprietatea publică și controlul sectoarelor strategice ale economiei; subliniază, de 
asemenea, că acest lucru va asigura faptul că „flexibilitatea” permisă acum de UE nu va 
fi urmată de politici de austeritate, care au sărăcit părți extinse ale societăților, așa cum 
s-a întâmplat după criza din 2008;

25. solicită renegocierea clauzelor, scadențelor, dobânzilor și valorilor datoriei publice, 
permițând reorientarea resurselor de la serviciul datoriei la nevoile economice și sociale 
urgente din statele membre;

26. invită Comisia să adopte măsuri pentru a reduce la minimum efectele secundare ale 
relaxării necesare a normelor privind ajutoarele de stat, care vor accentua probabil 
decalajul dintre statele membre și dintre întreprinderi;

27. subliniază că accesul la orice finanțare pentru redresare trebuie să respecte statul de 
drept, să fie în conformitate cu obiectivul de 1,5 °C din Acordul de la Paris și cu 
obiectivele de reducere a emisiilor pentru 2030, să respecte obiective sociale, cum ar fi 
reducerea sărăciei și a inegalității veniturilor, combaterea evaziunii fiscale, a planificării 
fiscale agresive, a evitării obligațiilor fiscale și a spălării banilor;

28. invită Comisia să excludă întreprinderile offshore și întreprinderile care au comis acte 
de evaziune fiscală, de evitare a obligațiilor fiscale sau de fraudă fiscală de la 
programele BEI pentru a aborda consecințele economice și sociale ale pandemiei, 
precum și de la alte ajutoare publice legate de COVID-19, în special Fondul de șomaj 
SURE;

29. consideră că un mecanism de impozitare a carbonului la frontierele UE, care să 
impoziteze în mod efectiv carbonul suplimentar generat de producția în afara UE și de 
transportul către aceasta ar trebui să fie combinat cu un transfer de tehnologii de mediu 
prin acordarea de licențe gratuite țărilor în curs de dezvoltare;

30. subliniază că, în niciun caz, lucrătorii nu ar trebui să plătească pentru această criză; 
invită instituțiile UE și statele membre să finanțeze redresarea prin impozite 
proporționale cu nivelul averii și veniturilor, să propună un impozit ambițios pe avere, 
să instituie un impozit pe profit proporțional efectiv, în special pentru întreprinderile din 
sectorul financiar care au profitat de tranzacțiile pe termen scurt și speculative și să 
susțină o taxă pe tranzacțiile financiare („taxa Tobin”);
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31. invită instituțiile UE și statele membre să adopte măsuri de protejare a locurilor de 
muncă și a salariilor pentru milioanele de lucrători afectați de criză și să garanteze 
sănătatea și condițiile de muncă ale persoanelor considerate esențiale în timpul crizei, 
sprijinindu-le, de asemenea, din punct de vedere financiar;

32. invită Comisia, statele membre și regiunile să finanțeze proiecte transfrontaliere pentru 
a promova dezvoltarea economică și socială prin intermediul fondurilor de cooperare 
teritorială europeană (CTE), punând accentul pe proiectele la scară mică, care ar putea fi 
vitale pentru zonele transfrontaliere și euroregiuni, și facilitând mobilitatea 
transfrontalieră a forței de muncă, atunci când condițiile de sănătate o permit, inclusiv 
prin promovarea principiului egalității de șanse, și prin adaptarea cadrului administrativ, 
social și de reglementare;

33. insistă ca planul de redresare și propunerea revizuită privind CFM să protejeze fondurile 
alocate pentru egalitatea de gen, drepturile femeilor, inclusiv SRHR, drepturile omului 
și organizațiile societății civile, pentru a asigura continuitatea programelor și a aborda 
impactul disproporționat pe care criza îl va avea asupra femeilor, fetelor și grupurilor 
marginalizate;

34. solicită luarea de măsuri pentru a se asigura că răspunsurile la criză, care vor urma 
pandemiei actuale, nu vor părăsi grupurile cele mai expuse riscului de sărăcie și deja 
marginalizate, inclusiv minoritățile și persoanele care provin din familii de migranți; 
solicită ca propunerea revizuită privind CFM și planul de redresare să ofere investiții 
adecvate și directe organizațiilor societății civile, inclusiv organizațiilor conduse de 
migranți și minoritare, să se concentreze asupra celor care sprijină comunitățile 
marginalizate și să ajute ONG-urile să ajungă la un număr mai mare de persoane; 
solicită ca noul CFM să asigure că resursele pentru primirea migranților și a refugiaților 
și integrarea lor timpurie și includerea lor în Fondul pentru azil, migrație și integrare 
(FAMI) propus nu sunt diminuate și că aceste grupuri sunt eligibile pentru un sprijin 
adecvat, indiferent de statutul lor în materie de imigrație;

35. subliniază că Parlamentul este singura instituție aleasă în mod democratic din UE; 
regretă faptul că rolul său de lider în negocierile privind CFM 2021-2027 și planul de 
redresare este subminat; subliniază că pachetul de măsuri de redresare ar trebui să fie 
substanțial și integrat în noul CFM ambițios și reorientat; invită Comisia și Consiliul să 
respecte prerogativele Parlamentului în calitate de colegislator și să acționeze în deplină 
transparență; subliniază că nu va permite Comisiei și Consiliului European să plaseze 
Parlamentul într-o situație de tipul „totul sau nimic”; subliniază că toate măsurile 
implementate de Comisie trebuie supuse controlului parlamentar; solicită anularea 
deciziilor de marginalizare a Parlamentului;

°

° °

36. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, Băncii Centrale Europene, precum și guvernelor, parlamentelor și partenerilor 
sociali din statele membre.


