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Subiect: Aviz referitor la Propunerea de acord interinstituțional între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară (COM(2020)0444 – C9-0155/2020 – 
2018/2070(ACI))

Domnule Președinte,

În cadrul procedurii menționate în subiect, Comisia pentru bugete a fost solicitată pentru a 
transmite un aviz comisiei dumneavoastră. 

În perioada 27 august-10 noiembrie 2020, pe baza propunerilor Comisiei și a pozițiilor 
exprimate de Parlament și Consiliu, echipa de negociere privind CFM și resursele proprii a 
Comisiei pentru bugete a purtat negocieri cu reprezentanții Consiliului și ai Comisiei privind 
un nou acord interinstituțional în domeniul bugetar, care face parte dintr-un pachet de acte ce 
vizează cadrul financiar multianual 2021-2027, resursele proprii și instrumentul de redresare 
al UE „Next Generation EU”. Prin prezenta, supunem atenției dumneavoastră acordul 
interinstituțional în cauză, în vederea adoptării sale de către Parlament.

Având în vedere urgența acestui subiect, coordonatorii comisiei BUDG au hotărât, luni, 16 
noiembrie, printr-o procedură scrisă, să transmită avizul sub formă de scrisoare.
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Comisia pentru bugete a examinat chestiunea în cauză în cursul procedurii de vot din 19 
noiembrie 2020. În cadrul acestei proceduri de vot1, s-a decis să se recomande Comisiei 
pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, să aprobe încheierea acordului 
interinstituțional în cauză și să includă următoarele sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată.

Cu stimă,

Johan Van Overtveldt

COPIE către:
Membrii echipei de negociere privind CFM/RP:
Jan OLBRYCHT, coraportor pentru CFM
Margarida MARQUES, coraportoare pentru CFM
José Manuel FERNANDES, coraportor pentru RP
Valérie HAYER, coraportoare pentru RP
Rasmus ANDRESEN, deputat 

1 La votul final au fost prezenți: Janusz Lewandowski (vicepreședinte), Olivier Chastel (vicepreședinte), Niclas 
Herbst (vicepreședinte), Margarida Marques (vicepreședintă / coraportoare pentru aviz), Jan Olbrycht 
(coraportor pentru aviz), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Lefteris Christoforou, David 
Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Gheorghe Vlad, Valentino Grant, 
Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Monika Hohlmeier, Mislav 
Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Silvia Modig, Siegfried 
Mureșan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae 
Ștefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig.
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SUGESTII

A. întrucât la 10 noiembrie 2020 a fost atins un acord politic global între reprezentanții 
Parlamentului European, Consiliului și Comisiei cu privire la cadrul financiar 
multianual (CFM) 2021-2027, resursele proprii și instrumentul de redresare; întrucât 
acest acord politic include un nou acord interinstituțional privind disciplina bugetară, 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile 
resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea noilor resurse proprii 
(„AII”);

B. întrucât, pentru prima dată, AII conține dispoziții privind resursele proprii, și anume o 
nouă anexă în care este stabilită o foaie de parcurs pentru introducerea unor noi resurse 
proprii în cursul perioadei în care va fi valabil cadrul financiar multianual 2021-2027, 
care sunt suficiente pentru a acoperi plata dobânzilor și costurile legate de rambursarea 
instrumentului de redresare (Next Generation EU), iar veniturile aferente care depășesc 
sumele necesare pentru rambursare vor contribui în continuare la finanțarea bugetului 
Uniunii sub formă de venituri generale, în conformitate cu principiul universalității;

C. întrucât AII conține o nouă secțiune privind cooperarea pentru instrumentul de redresare 
/ Next Generation EU (NGEU), al cărei scop este asigurarea unei participări 
corespunzătoare a autorității bugetare la administrarea veniturilor alocate externe din 
cadrul NGEU; întrucât în secțiunea menționată se face trimitere la o nouă declarație 
comună privind controlul bugetar al noilor propuneri formulate în temeiul articolului 
122 din TFUE care pot avea implicații semnificative pentru bugetul Uniunii;

D. întrucât AII prezintă îmbunătățiri semnificative privind elaborarea și punerea în practică 
a metodologiilor de monitorizare a obiectivului de 30% privind cheltuielile climatice, de 
elaborare a unui nou obiectiv inclus în CFM de 7,5% privind cheltuielile pentru 
biodiversitate, începând cu 2024, și de 10% în 2026 și 2027, precum și de evaluare a 
cheltuielilor destinate aspectelor de gen, inclusiv promovării integrării perspectivei de 
gen;

E. întrucât AII conține o nouă secțiune privind calitatea și comparabilitatea datelor 
referitoare la beneficiari, al cărei scop este introducerea unor măsuri standardizate 
pentru colectarea, compararea și agregarea informațiilor și cifrelor privind beneficiarii 
finali ai finanțării acordate de Uniune; 

F. întrucât AII este perceput ca având o aplicare transversală și nu exclude posibilitatea ca 
colegiuitorii să cadă de acord, în sfera de acțiune a unei reglementări, asupra unor 
măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea calității și comparabilității datelor, îndeosebi 
în ceea ce privește programele de gestiune directă, sau pentru îmbunătățirea participării 
autorității bugetare la administrarea veniturilor alocate externe;

G. întrucât AII conține, pentru prima oară, dispoziții legate de cooperare și dialog în cursul 
negocierilor cu privire la CFM, al căror scop este operaționalizarea cerințelor din tratat 
de a se lua orice măsură necesară pentru facilitarea adoptării unui CFM și de a se 
promova consultările și reconcilierea pozițiilor în chestiuni bugetare;

H. întrucât, în final, noul AII consacră dispozițiile existente privind mobilizarea 
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instrumentelor speciale și ajustările suplimentare specifice pentru transparența 
programării și a previziunilor,

1. aprobă încheierea acordului.


