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B9-0230/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a 
Consiliului European din 17-21 iulie 2020
(2020/2732(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 225, 295, 310, 311, 312, 323 și 324 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și articolele 2, 3 și 15 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană,

– având în vedere propunerea Comisiei din 2 mai 2018 și propunerea modificată a 
Comisiei din 28 mai 2020 de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar 
multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 (COM(2018)0322),

– având în vedere propunerea Comisiei din 2 mai 2018 și propunerea modificată din 28 
mai 2020 de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii 
Europene (COM(2018)325),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2020, intitulată „Un buget al UE 
care capacitează puterea de acțiune a planului de redresare pentru Europa” 
(COM(2020)442), precum și regulamentele, deciziile și textele legislative referitoare la 
CFM, la resursele proprii și la planul de redresare,

– având în vedere previziunile economice de vară pentru Europa prezentate de Comisie la 
7 iulie 2020,

– având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 21 iulie 2020,

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

1. ia act de rezultatele reuniunii Consiliului European din 17-21 iulie, precum și de 
concluziile adoptate de șefii de stat și de guvern; salută, de asemenea, acceptarea de 
către șefii de stat și de guvern a unui instrument de redresare pentru relansarea 
economiei, așa cum a propus Parlamentul European în luna mai; își exprimă sprijinul 
față de abordarea adoptată de Consiliul European, care nu a depășit dispozițiile 
tratatelor; consideră că pachetul global oferă un impuls pentru investiții, inclusiv prin 
atragerea de investiții private, care vor sprijini statele membre în combaterea impactului 
preconizat profund și pe termen lung al crizei actuale; subliniază că acest pachet de 
măsuri de redresare va fi esențial în cadrul eforturilor continue de a transforma 
economiile noastre, prin punerea în comun a investițiilor strategice pentru a sprijini 
IMM-urile și industria europeană, precum și de a crește oportunitățile în materie de 
locuri de muncă și de a dezvolta competențe profesionale pentru a atenua impactul 
crizei asupra lucrătorilor, consumatorilor și familiilor; consideră că este important să se 
abordeze inegalitățile sociale și economice și nevoile persoanelor celor mai grav 
afectate de criză;

2. își exprimă îndoielile cu privire la includerea trimiterilor la obiectivele legate de climă, 
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care ar putea fi excesiv de ambițioase și ar putea afecta capacitatea statelor membre de a 
sprijini ocuparea forței de muncă și o bază industrială națională consolidată;

3. se angajează să poarte negocieri constructive și orientate spre viitor cu Consiliul și 
Comisia, pe baza pozițiilor lor respective; este pregătit să desfășoare o negociere 
accelerată pentru a asigura un rezultat pozitiv și constructiv în timp util pentru a permite 
aplicarea măsurilor de la începutul anului 2021;

4. constată că criza COVID-19 are efecte foarte diferite asupra economiilor statelor 
membre, deoarece posibilitățile de reacție la criza economică variază considerabil; 
subliniază că multe state membre cel mai grav afectate de criză vor suferi cel mai mult 
și economic; își exprimă îngrijorarea că răspunsurile economice asimetrice ale statelor 
membre ar putea duce la o altă criză financiară și a datoriilor suverane, ar putea pune în 
pericol eforturile de convergență ale UE și ar putea crea denaturări pe piața unică;

5. își exprimă îngrijorarea că fondurile convenite în cadrul pachetului de redresare nu vor 
fi disponibile imediat; consideră că este foarte regretabil dacă fondurile alocate pentru 
răspunsul la pandemia COVID-19 vor fi disponibile numai în primăvara anului 2021, la 
aproximativ douăsprezece luni după momentul de vârf al crizei în multe state membre;

6. subliniază că programele finanțate prin intermediul instrumentului „Next Generation 
EU” ar trebui să fie coerente și aliniate pe deplin cu angajamentele și prioritățile UE; 
observă că pandemia de coronavirus a afectat radical finanțele publice și private, 
impunând Comisiei să își reexamineze în mod cuprinzător prioritățile politice, inclusiv 
prin introducerea unui „test de redresare” și prin suspendarea tuturor acțiunilor 
anticipate în cadrul Pactului verde european, pentru a reduce sarcinile administrative și 
de reglementare și pentru a permite luarea tuturor măsurilor necesare în sprijinul 
întreprinderilor și al industriei la nivel european și național;

7. consideră că reformele și investițiile finanțate în cadrul redresării ar putea viza obiective 
în materie de competitivitate și orientate spre viitor, cum ar fi cercetarea, digitalizarea și 
sprijinirea IMM-urilor, dar și promovarea antreprenoriatului și reducerea dependenței 
energetice față de țările terțe, obiectivul principal fiind stimularea și încurajarea unor 
economii puternice și competitive în toate statele membre, care să conducă la ocuparea 
forței de muncă și la creștere economică; subliniază că statele membre sunt cele mai în 
măsură să identifice proiectele și investițiile care pot să ofere cea mai mare valoare 
adăugată în urma utilizării fondurilor pentru redresare;

8. consideră că Parlamentul, în calitate de componentă a autorității bugetare și având în 
vedere importanța transparenței, a democrației și a responsabilității, trebuie să fie pe 
deplin implicat în instituirea și implementarea instrumentului de redresare și în 
operațiunile de împrumut și de creditare, deoarece acestea sunt operațiuni bugetare 
fundamentale; consideră că fondurile ar trebui alocate rapid pentru a sprijini procesul de 
redresare, de care este nevoie urgent, și pentru a se asigura faptul că programele aferente 
Mecanismului de redresare și reziliență sunt sincronizate cu fondurile și obiectivele 
existente ale UE care prezintă o valoare adăugată europeană reală; consideră că 
transparența, informarea cetățenilor și responsabilitatea necesară față de aceștia trebuie 
să garanteze și să acompanieze controlul democratic ex-post exercitat de Parlament în 
ceea ce privește instituirea și implementarea instrumentului de redresare și operațiunile 
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de împrumut și de creditare;

9. invită Comisia să evite așteptările sau previziunile nerealiste privind rata rentabilității 
proiectelor sale și să aplice indicatori de performanță ameliorați, care să reflecte mai 
bine rezultatele proiectelor, pentru a permite o mai bună evaluare a raportului lor 
calitate-preț;

10. susține utilizarea abordării interguvernamentale pentru a soluționa diviziunile în mod 
eficient și eficace, demonstrând valoarea identificării unei abordări colective în toate 
statele membre, pe baza respectului față de statele-națiune; subliniază că acordul final 
trebuie să răspundă nevoilor cetățenilor europeni;

11. subliniază că se mai pot aduce îmbunătățiri, în special în cadrul programelor orientate 
spre viitor, în CFM 2021-2027; subliniază necesitatea unor negocieri politice reale și a 
unui acord calitativ;

12. își exprimă îngrijorarea că viabilitatea pe termen lung a CFM și a programelor sale ar 
putea fi compromisă printr-o abordare pe termen scurt centrată în principal pe un 
compromis politic pentru finanțarea acțiunilor de redresare; consideră că fondurile 
alocate politicii de coeziune, care constituie un element-cheie în sprijinirea dezvoltării 
economice a statelor membre, nu trebuie reduse din punct de vedere structural;

13. regretă că reducerile fondurilor alocate politicii agricole comune (PAC) nu recunosc 
importanța sa strategică; subliniază că reducerea bugetului PAC contravine apelului 
Parlamentului European de menținere și stabilizare în termeni reali a bugetului PAC; 
reiterează că reducerea finanțării va limita oportunitățile pentru fermieri de a contribui 
la stabilitatea piețelor agroalimentare din UE și la îndeplinirea altor obiective de 
politică;

14. subliniază că negocierile interinstituționale ar trebui să includă sumele defalcate pe 
programe, atât pentru CFM, cât și pentru NGE; subliniază că unele programe 
emblematice sunt în prezent supuse riscului unei reduceri imediate a finanțării în 
perioada 2020-2021; atrage atenția, de asemenea, că, începând cu 2024, bugetul UE în 
ansamblu ar putea să scadă cu mult sub nivelurile actuale, contrazicând și punând în 
pericol angajamentele și prioritățile UE, în special agenda digitală, sprijinul pentru 
tranziția economică și o piață unică competitivă, promovarea capabilităților de apărare, 
sprijinul pentru ocuparea forței de muncă și agenda geopolitică;

15. subliniază că toate rambursările legate de NGE (principal și dobânzi) ar trebui să fie 
contabilizate peste plafoanele CFM și să fie înscrise sub „Majorarea extraordinară și 
temporară a plafoanelor resurselor proprii”, prevăzută la articolul 3c din Decizia 
Consiliului privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene [COM(2020)0445 - 
2018/0135(CNS)];

16. subliniază că flexibilitatea limitată convenită în cursul negocierilor anterioare privind 
CFM a fost utilizată pe scară largă de Comisie și Consiliu pentru a face față crizelor fără 
precedent și/sau neprevăzute apărute pe parcursul perioadei financiare; insistă, prin 
urmare, ca flexibilitatea să fie extinsă cel puțin la nivelul propus de Comisia Europeană 
și calculată peste plafoanele CFM, atât în ceea ce privește angajamentele, cât și plățile;
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17. reamintește acordul la care au ajuns șefii de stat și de guvern cu privire la resursele 
proprii; observă că Comisia a prezentat noi tipuri de resurse proprii în propunerea sa 
privind CFM; îndeamnă Comisia să nu solicite competențe fiscale pentru UE sau să 
urmărească resurse proprii suplimentare legate de obiectivele de mediu; subliniază că 
contribuțiile bazate pe venitul național brut (VNB) reprezintă o sursă de venituri fiabilă, 
stabilă și echitabilă la bugetul UE și beneficiază de sprijinul foarte puternic din partea 
marii majorități a statelor membre, consideră că resursele proprii ar trebui să fie 
prezentate în mod clar și uniform în bugetele naționale pentru a asigura transparența și 
comparabilitatea veniturilor UE;

18. își declară, prin urmare, disponibilitatea de a accelera adoptarea programelor aferente 
CFM 2021-2027 și a planului de redresare pentru a asigura un start fără probleme de la 
1 ianuarie 2021, cu condiția să se ajungă la un acord suficient privind îmbunătățirile 
menționate anterior;

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Consiliului European și Comisiei.


