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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2020 al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 - Reflectarea lansării planului de 
redresare pentru Europa în bugetul pentru exercițiul 2020
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a 
Energiei Atomice,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general 
al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/20121, în special articolul 44,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020, 
adoptat definitiv la 27 noiembrie 20192, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20203 
(„Regulamentul privind CFM”),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară4,

– având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind 
sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene5,

– având în vedere propunerea 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 (COM(2020)0446),

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 6/2020 adoptat de Comisie la 3 iunie 
2020 (COM(2020)0423),

– având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2020 adoptată de 

1 JO L 193, 30.7.2018, p. 1.
2 JO L 57, 27.2.2020.
3 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
4 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
5 JO L 168, 7.6.2014, p. 105.
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Consiliu la xx iulie 2020 și transmisă Parlamentului la xx iulie 2020 (00000/2020 – 
C9-0000/2020),

– având în vedere [articolul 94 / articolele 94 și 96] din Regulamentul său de procedură,

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

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 6/2020 are scopul de a furniza 
11 540 milioane EUR în credite de angajament și 6 540 milioane EUR în credite de 
plată pentru a reflecta impactul propunerilor legislative adoptate de Comisie la 27, 28 și 
29 mai în cadrul pachetului de redresare economică al Uniunii și completează 
propunerea de revizuire a Regulamentului privind CFM pentru 2020;

B. întrucât Comisia a propus modificarea Regulamentului privind FEIS6 pentru a crea un 
instrument specific de sprijinire a solvabilității care să mobilizeze capital privat pentru a 
sprijini solvabilitatea întreprinderilor afectate de criza generată de COVID-19 
(5 miliarde EUR în credite de angajament și 2,5 miliarde EUR în credite de plată);

C. întrucât Comisia a propus o modificare a Regulamentului privind FEDD7 ca răspuns la 
pandemia de COVID-19, mobilizând încă 1 040 milioane în credite de angajament și de 
plată pentru a crește capacitatea FEDD de a acorda garanții în țările partenere, facilitând 
astfel un răspuns rapid la pandemia de COVID-19 în aceste regiuni;

D. întrucât Comisia a propus o nouă inițiativă React-UE8, prin care statele membre vor 
putea utiliza sume suplimentare în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă al Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) sau 
al Fondului social european (FSE) (5 miliarde EUR în credite de angajament și 
2,5 miliarde EUR în credite de plată) pentru a sprijini operațiunile de promovare a 
reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 în regiunile 
ale căror economii și locuri de muncă au fost mai grav afectate și care pregătesc 
relansarea economiilor lor sau pentru a mări în mod voluntar alocările pentru 
programele sprijinite de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate 
persoane (FEAD);

E. întrucât Comisia a propus ca Uniunea să participe cu 500 de milioane EUR în credite de 
angajament și credite de plată la majorarea capitalului Fondului European de Investiții, 
care este responsabil de execuția sumelor de garanție suplimentare acoperite de la 
bugetul Uniunii în cadrul pachetului de redresare economică a Uniunii;

F. întrucât aproape toate marjele din cadrul plafoanelor cadrului financiar multianual și 
disponibilitățile instrumentelor speciale pentru 2020 au fost epuizate, întrucât Comisia a 
propus să finanțeze lansarea planului de redresare pentru Europa în 2020 prin revizuirea 
Regulamentului privind CFM pentru a crește plafoanele de angajament pentru 2020 
pentru subrubricile 1a și 1b și rubrica 4, și întrucât acest proiect de buget rectificativ 
poate fi adoptat numai după adoptarea revizuirii Regulamentului privind CFM,

6 COM(2020)0404, 29.5.2020.
7 COM(2020)0407, 28.5.2020.
8 COM(2020)0451, 27.5.2020.
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1. ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 6/2020, astfel cum a fost depus de Comisie, 
care are scopul de a furniza 11 540 milioane EUR în credite de angajament și 6 540 
milioane EUR în credite de plată pentru a reflecta impactul propunerilor legislative 
adoptate de Comisie la 27, 28 și 29 mai în cadrul pachetului de redresare economică al 
Uniunii Europene și completează propunerea de revizuire a Regulamentului privind 
CFM pentru 2020;

2. [aprobă / ia act de] poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 6/2020;

3. [încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului 
rectificativ nr. 6/2020 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene; / decide să modifice poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ 
nr. 6/2020 astfel cum se arată în continuare;]

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție [, împreună cu 
amendamentele Parlamentului,] Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și 
organelor interesate și parlamentelor naționale.


