
PR\1207080RO.docx PE653.753v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru bugete

2020/0109(APP)

19.6.2020

***
PROIECT DE RECOMANDARE
referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(APP))

Comisia pentru bugete

Raportori: Jan Olbrycht, Margarida Marques



PE653.753v01-00 2/6 PR\1207080RO.docx

RO

PR_APP

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)



PR\1207080RO.docx 3/6 PE653.753v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ..............5

EXPUNERE DE MOTIVE.........................................................................................................6



PE653.753v01-00 4/6 PR\1207080RO.docx

RO



PR\1207080RO.docx 5/6 PE653.753v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului 
(UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020 
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(APP))

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului (COM(2020)0446),

– având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (00000/2020),

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu 
articolul 312 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 106a din 
Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C9-xxxx/2020),

– având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A9-0000/2020),

1. [aprobă proiectul de regulament al Consiliului;] 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisia pentru un proiect de regulament al Consiliului de modificare a cadrului 
financiar multianual (CFM) pentru perioada 2014-2020 majorează cu 11,5 miliarde EUR 
plafoanele de angajament pentru 2020 în scopul mobilizării investițiilor și finanțării măsurilor 
de urgență care se impun în situația de criză generată de pandemia de Covid-19. Această 
revizuire urmărește să asigure o „soluție de tranziție” până la adoptarea instrumentului de 
redresare al UE (Next Generation EU), preconizat să intre în vigoare în 2021. 

În conformitate cu poziția Parlamentului de a face tot ceea ce este necesar pentru a ajuta 
cetățenii, întreprinderile, regiunile și statele membre să se redreseze de pe urma efectelor 
economice și sociale ale pandemiei de COVID-19 cât mai curând posibil, coraportorii pentru 
CFM au evaluat pozitiv propunerea Comisiei de majorare a plafoanelor angajamentelor 
pentru 2020. Revizuirea CFM 2014-2020 este o condiție prealabilă pentru examinarea 
ulterioară a proiectului de buget rectificativ (PBR) nr. 6/2020. 

Dat fiind caracterul urgent al chestiunii, coraportorii au propus ca Comisia pentru bugete să 
înceapă deja lucrările pregătitoare în așteptarea unei sesizări viitoare a Consiliului, care se 
speră că va fi primită până în iulie 2020. Proiectul de recomandare de aprobare a fost pregătit 
plecând de la ipoteza că propunerea Comisiei nu va fi modificată de Consiliu. 

Rezultatul lucrărilor Consiliului va fi luat în considerare în mod corespunzător atunci când 
proiectul de recomandare va fi supus votului Comisiei pentru bugete.

Recomandarea finală nu va aduce atingere poziției Parlamentului și rezultatului negocierilor 
interinstituționale referitoare la CFM 2021-2027, la resursele proprii și la pachetul de măsuri 
de redresare, nici eventualelor dosare legislative ale CFM care urmează să fie negociate în 
cadrul procedurii de codecizie.


