Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru bugete

2020/2023(INI)
5.4.2020

AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț internațional
referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(2020/2023(INI))
Raportor pentru aviz: Nicolae Ștefănuță
Articolul 56 din Regulamentul de procedură

AD\1203766RO.docx

RO

PE648.428v03-00
Unită în diversitate

RO

PA_NonLeg

PE648.428v03-00

RO

2/6

AD\1203766RO.docx

SUGESTII
Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru comerț
internațional, care sunt comisii competente, includerea următoarelor sugestii în propunerea de
rezoluție ce urmează a fi adoptată:
A.

întrucât o țară terță nu se poate bucura de aceleași drepturi și avantaje ca un stat
membru; întrucât Uniunea ar trebui să ia în considerare participarea Regatului Unit la
programele Uniunii, ținând seama de interesele strategice și financiare ale Uniunii și ale
cetățenilor săi; întrucât orice decizie privind participarea Regatului Unit la astfel de
programe ar trebui să ia în considerare toate aspectele relevante ale parteneriatului avut
în vedere, dat fiind că acest parteneriat ar trebui să aibă o structură coerentă; întrucât
Regatul Unit ar trebui să îndeplinească toate angajamentele financiare asumate în cadrul
Acordului de retragere;

B.

întrucât orice participare a Regatului Unit la programele Uniunii ar trebui să respecte
toate normele, mecanismele și condițiile de participare relevante, astfel cum sunt
prevăzute în temeiurile juridice aplicabile; întrucât, în consecință și printre alte aspecte,
ar trebui să se asigure un echilibru echitabil în ceea ce privește contribuțiile și
beneficiile Regatului Unit, și întrucât Regatul Unit, în calitate de țară terță, nu poate
dispune de putere de decizie cu privire la niciun program; întrucât ar trebui să existe
claritate maximă în ceea ce privește gradul de participare a Regatului Unit la programe;

C.

întrucât, în cazul în care perioada de tranziție este prelungită, Regatul Unit va fi
considerat țară terță în scopul punerii în aplicare a programelor și activităților Uniunii
pentru care au fost angajate credite în următorul CFM și va aduce o contribuție la
bugetul Uniunii, al cărei cuantum va fi decis de comitetul mixt instituit în temeiul
Acordului de retragere;

D.

întrucât este necesar să se protejeze interesele financiare ale Uniunii, inclusiv prin
intermediul auditurilor și al investigațiilor desfășurate de Comisie, de Oficiul European
de Luptă Antifraudă (OLAF), de Parchetul European (EPPO) și de Curtea de Conturi
Europeană, precum și prin competența de control a Parlamentului European;

E.

întrucât, în declarația politică, Uniunea și Regatul Unit au reamintit angajamentul lor
comun de a realiza un viitor program PEACE PLUS, menținând proporțiile actuale de
finanțare pentru acesta;

F.

întrucât, în mandatul său, Regatul Unit declară că va lua în considerare participarea la
anumite elemente ale programului Erasmus + pe perioadă limitată;

1.

recomandă Comisiei:
(a)

să ia măsurile necesare pentru a se asigura că principiile generale, termenii și
condițiile care urmează să fie stabilite în cadrul parteneriatului avut în vedere
pentru participarea la programele Uniunii includ cerința ca Regatul Unit să aducă
o contribuție financiară echitabilă și adecvată, atât sub formă de taxă de
participare, cât și de contribuție operațională, la toate programele la care participă;
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(b)

să se asigure că regula generală privind participarea Regatului Unit la orice
program este ca acesta să participe la întregul program, cu excepția cazului în care
participarea parțială este justificată de motive precum confidențialitatea, și că
participarea se face pe toată durata de desfășurare a programului în cauză;
recomandă în special ca Comisia să nu accepte o participare fragmentară a
Regatului Unit la Erasmus + sau o participare pe perioade mai scurte decât
întreaga durată a programului în cadrul financiar multianual, precum și să asigure
previzibilitatea pentru participanții la programele Uniunii care sunt stabiliți în
Uniune, dar și stabilitatea din punctul de vedere al alocărilor bugetare;

(c)

să prezinte propuneri de acorduri pentru implementarea cooperării dintre
autoritățile din Regatul Unit și agențiile UE, ținând seama de faptul că Regatul
Unit, în calitate de țară terță, nu va avea nicio putere de decizie în ceea ce privește
agențiile UE;

(d)

să se asigure că participarea Regatului Unit la programele Uniunii nu va rezulta
într-un transfer net global din bugetul Uniunii în favoarea Regatului Unit și că
Uniunea poate suspenda sau stopa unilateral participarea Regatului Unit la orice
program în cazul în care condițiile de participare nu sunt îndeplinite sau dacă
Regatul Unit nu își plătește contribuția financiară;

(e)

să se asigure că tratatul încheiat cu Regatul Unit conține măsurile necesare pentru
a aborda neregulile financiare, frauda, spălarea de bani și alte infracțiuni care aduc
atingere intereselor financiare ale Uniunii;

(f)

să evalueze și să se pregătească pentru toate scenariile posibile, inclusiv pentru
prelungirea perioadei de tranziție și obligațiile financiare ale Regatului Unit care
rezultă din aceasta, pentru a asigura buna gestiune financiară a bugetului Uniunii.
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