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B9-0429/2020

Rezoluția Parlamentului European referitoare la CFM, condiționalitatea privind statul 
de drept și pachetul privind resursele proprii
(2020/2923(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 14, 15, 16 și 17 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE) și articolele 295, 310, 311, 312 și 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

– având în vedere acordul politic convenit la 5 noiembrie 2020 cu privire la Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului privind un regim general de condiționalitate 
pentru protecția bugetului Uniunii („Regulamentul privind statul de drept“),

– având în vedere acordurile politice, inclusiv declarațiile comune și unilaterale, la care s-
a ajuns la 10 noiembrie 2020 cu privire la cadrul financiar multianual 2021-2027 
(„CFM”), Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii („AII”), 
inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii și Regulamentul 
privind Instrumentul de redresare al UE („Instrumentul de redresare”),

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

– având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 11 decembrie 2020,

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

A. întrucât epidemia de COVID-19 a provocat moartea a mii de persoane în Europa și în 
lume și a generat o criză fără precedent, cu consecințe dezastruoase pentru oameni, 
lucrători și întreprinderi și, prin urmare, este nevoie de un răspuns fără precedent, în 
special după cel de al doilea val de COVID-19;

B. întrucât toate instituțiile europene implicate au depus eforturi susținute pentru a încheia 
negocierile privind CFM, AII, Regulamentul privind instrumentul de redresare al UE și 
Regulamentul privind statul de drept, obținând adoptarea și punerea în aplicare în timp 
util a acestora,

1. consideră binevenite acordurile politice, inclusiv declarațiile comune și declarațiile 
unilaterale, la care s-a ajuns la 10 noiembrie cu privire la CFM, AII și Instrumentul de 
redresare; subliniază că acordurile politice prevăd, printre altele, următoarele dispoziții:

 un pachet fără precedent de 1,8 mii de miliarde EUR, inclusiv un plan de 
redresare (750 miliarde EUR);

 suplimentarea cu 16 miliarde EUR a CFM 2021-2027, care urmează să fie 
distribuite programelor emblematice ale UE desemnate de PE [programul „UE 
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pentru sănătate”, Orizont Europa, Erasmus +, Fondul de gestionare integrată a 
frontierelor, Frontex, InvestEU, „Drepturi și valori”, „Europa creativă”, 
programul de ajutor umanitar și Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 
dezvoltare și cooperare internațională(IVCDCI )];

 o foaie de parcurs orientativă pentru introducerea de noi resurse proprii începând 
cu 2021;

 consolidarea rolului de autoritate bugetară al Parlamentului European, în special 
în cazul creării unui nou instrument bazat pe articolul 122 din TFUE;

2. totuși, apreciază în continuare defavorabil proiectul de regulament privind un regim 
general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii; subliniază că 
condiționalitatea privind utilizarea fondurilor UE trebuie să se bazeze pe criterii 
obiective, specifice, măsurabile și adecvate, care să nu permită manipularea în scopuri 
politice și incertitudinea; își exprimă îngrijorarea cu privire la compatibilitatea 
Regulamentului privind un regim general de condiționalitate cu tratatele; subliniază că 
Curtea de Justiție a Uniunii Europene trebuie să stabilească dacă acest regulament este 
compatibil cu legislația UE;

3. îndeamnă ferm Comisia Europeană să respecte și să se angajeze să respecte concluziile 
Consiliului din 10 și 11 decembrie 2020, în special clarificările și asigurările 
interpretative ale proiectului de regulament privind un regim general de condiționalitate 
pentru protecția bugetului Uniunii, și invită Comisia Europeană să se conformeze 
înțelegerii comune prevăzute de aceste concluzii cu privire la modul în care 
regulamentul va fi aplicat în practică;

4. consideră că planul de redresare oferă un impuls pentru investiții, care va ajuta statele 
membre să combată impactul, preconizat a fi profund și de durată, al crizei actuale; 
subliniază că acest plan va fi esențial în eforturile actuale de transformare a economiilor 
noastre, de sprijinire a IMM-urilor și a industriei europene și de înmulțire a 
oportunităților de angajare și a competențelor pentru a atenua impactul crizei asupra 
lucrătorilor, consumatorilor și familiilor; consideră că este important ca planul să 
abordeze inegalitățile sociale și economice și nevoile persoanelor celor mai grav 
afectate de criză;

5. 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;

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


