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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la elaborarea unor orientări pentru aplicarea regimului general de 
condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii
(2021/2071(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate 
pentru protecția bugetului Uniunii1 („Regulamentul”),

– având în vedere rezoluția sa din 17 decembrie 2020 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027, acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și 
Regulamentul privind statul de drept2,

– având în vedere rezoluția sa din 25 martie 2021 referitoare la aplicarea Regulamentului 
(UE, Euratom) 2020/2092: mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept3,

– având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
control bugetar desfășurate în temeiul articolului 58 din Regulamentul de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru control bugetar 
(A9-0000/2021),

A. întrucât Regulamentul a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 și este obligatoriu în toate 
elementele sale și se aplică direct în toate statele membre de la data respectivă;

B. întrucât Comisia a declarat că va elabora orientări pentru aplicarea Regulamentului,

1. ia act de intenția Comisiei de a elabora orientări pentru aplicarea Regulamentului; își 
reiterează încă o dată opinia potrivit căreia textul Regulamentului este clar și nu necesită 
nicio interpretare suplimentară pentru a fi aplicat;

2. subliniază că orientările nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic; ia act cu 
dezamăgire de faptul că Comisia se abate de la practica sa obișnuită de elaborare a 
orientărilor pentru aplicarea unui act juridic numai în cazurile în care punerea în 
aplicare efectivă a actului într-o anumită perioadă de timp demonstrează nevoia unor 
orientări;

3. reamintește că orientările nu pot modifica, extinde sau restrânge textul Regulamentului; 

1 JO L 433 I, 22.12.2020, p. 1.
2 Texte adoptate, P9_TA(2020)0360.
3 Texte adoptate, P9_TA(2021)0103.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.433.01.0001.01.ENG
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subliniază că, pentru a avea valoare adăugată, orientările trebuie să clarifice modul în 
care dispozițiile legislative ale Regulamentului vor fi aplicate în practică și, prin urmare, 
trebuie să prezinte procedura, definițiile și metodologia pe care le va aplica Comisia;

4. îndeamnă Comisia să evite alte întârzieri în aplicarea Regulamentului și să investigheze 
rapid și amănunțit toate încălcările potențiale ale principiilor statului de drept în statele 
membre care afectează sau prezintă un risc substanțial de a afecta într-un mod suficient 
de direct buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protejarea intereselor 
financiare ale Uniunii; reiterează că situația din unele state membre justifică deja o 
anchetă imediată în temeiul Regulamentului;

5. solicită Comisiei să prezinte un raport trimestrial sau semestrial Parlamentului cu privire 
la cazurile noi și în curs de investigare, începând cât mai curând posibil cu primele 
cazuri;

Încălcări ale principiilor statului de drept

6. subliniază că Regulamentul se aplică atât încălcărilor individuale ale principiilor statului 
de drept, cât și încălcărilor „sistemice” care sunt larg răspândite sau sunt rezultatul unor 
practici sau omisiuni recurente ale autorităților publice sau al unor măsuri generale 
adoptate de aceste autorități;

7. atrage atenția în special asupra listei de indicii ale unor încălcări ale principiilor statului 
de drept prevăzute la articolul 3 din Regulament; invită Comisia să investigheze cazurile 
potențiale de încălcări incluse în lista respectivă în statele membre, subliniind, în același 
timp, că alte practici sau omisiuni ale autorităților publice pot fi, de asemenea, 
relevante;

8. reamintește că identificarea încălcărilor principiilor statului de drept necesită o evaluare 
calitativă obiectivă, imparțială, echitabilă și aprofundată din partea Comisiei, ținând 
seama de informațiile relevante din sursele disponibile și de la instituțiile recunoscute;

9. reamintește că măsurile în temeiul Regulamentului se adoptă în cazul în care se constată 
că încălcările principiilor statului de drept într-un stat membru afectează sau riscă în 
mod grav să afecteze, într-o manieră îndeajuns de directă, buna gestiune financiară a 
bugetului Uniunii sau protecția intereselor financiare ale Uniunii; subliniază că acest 
lucru presupune o abordare cuprinzătoare, proactivă și bazată pe riscuri din partea 
Comisiei pentru a proteja cheltuielile Uniunii chiar înainte de efectuarea plăților 
efective;

Protejarea bugetului Uniunii

10. subliniază că există o legătură clară între respectarea statului de drept și execuția 
eficientă a bugetului Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare: 
economie, eficiență și eficacitate;

11. reamintește că măsurile prevăzute în Regulament sunt necesare în special în cazurile în 
care alte proceduri prevăzute în legislația sectorială sau financiară nu ar permite o 
protecție mai eficace a bugetului Uniunii; subliniază că acest lucru nu înseamnă că 
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Regulamentul trebuie considerat o „soluție de ultimă instanță”, ci mai degrabă că 
Comisia poate utiliza o gamă largă de proceduri pentru a proteja interesele financiare 
ale Uniunii, care să fie alese de la caz la caz, în funcție de eficiența și eficacitatea 
acestora;

12. subliniază că Regulamentul acoperă toate fondurile Uniunii și se aplică, de asemenea, 
încălcărilor „sistemice”, precum și cazurilor de risc grav pentru buna gestiune financiară 
a bugetului Uniunii sau pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii, care pot fi 
dificil de gestionat prin alte proceduri ale Uniunii care se aplică numai anumitor 
programe de cheltuieli și care se referă la efectele asupra bugetului care au avut deja 
loc;

13. subliniază că încălcările „sistemice”, de exemplu cele care afectează funcționarea 
sistemului judiciar, independența judecătorilor sau neutralitatea autorităților publice, au, 
în general, un impact clar și indirect asupra gestionării, cheltuielilor și controlului 
adecvate ale fondurilor Uniunii;

Adoptarea măsurilor

14. reamintește că articolul 6 din Regulament stabilește toate etapele și un calendar precis 
pentru adoptarea măsurilor în temeiul Regulamentului; subliniază că procedura de 
adoptare și de ridicare a măsurilor respectă principiile obiectivității, nediscriminării și 
egalității de tratament al statelor membre și trebuie să se desfășoare pe baza unei 
abordări imparțiale și bazate pe probe;

15. reamintește că Consiliul are obligația de a se pronunța cu privire la orice propunere a 
Comisiei de a adopta măsuri adecvate în temeiul Regulamentului în termen de o lună, 
care poate fi prelungită cu cel mult alte două luni în circumstanțe excepționale;

16. reamintește că măsurile luate în temeiul Regulamentului ar trebui să fie proporționale, 
având în vedere impactul real sau potențial asupra bunei gestiuni financiare a bugetului 
Uniunii sau asupra intereselor financiare ale Uniunii, ținând seama de natura, durata, 
gravitatea și amploarea încălcărilor principiilor statului de drept; consideră că, în 
general, gravitatea acestui impact va reflecta gravitatea încălcărilor;

Destinatarii și beneficiarii finali

17. reamintește că, cu excepția cazului în care decizia de adoptare a măsurilor prevede 
altfel, impunerea unor măsuri adecvate în temeiul Regulamentului nu afectează 
obligațiile statelor membre față de destinatarii sau beneficiarii finali, inclusiv obligația 
de a efectua plăți;

18. invită Comisia să pună în aplicare articolul 5 alineatul (4) din Regulament și să creeze 
rapid un site sau portal de internet cu informații și orientări pentru destinatarii sau 
beneficiarii finali și cu instrumente adecvate pentru ca aceștia să informeze Comisia cu 
privire la orice încălcare a obligației legale de a continua efectuarea plăților după 
adoptarea măsurilor în temeiul prezentului Regulament, cum ar fi un formular de 
plângere simplu și structurat;
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19. subliniază că, în cadrul gestiunii partajate, nu se poate considera că măsurile prevăzute 
de Regulament afectează disponibilitatea finanțării pentru plățile către beneficiari; 
reamintește, de asemenea, că statele membre vizate de măsurile respective trebuie să 
raporteze periodic Comisiei cu privire la respectarea obligațiilor lor față de destinatarii 
sau beneficiarii finali;

20. invită Comisia să analizeze toate informațiile de care dispune și să facă tot posibilul 
pentru a se asigura că orice sumă datorată de entitățile guvernamentale sau de statele 
membre este efectiv plătită destinatarilor sau beneficiarilor finali, ceea ce poate implica 
recuperarea plăților efectuate sau efectuarea de corecții financiare prin reducerea 
sprijinului acordat de Uniune programelor în conformitate cu normele sectoriale și 
financiare aplicabile;

21. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.


