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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-002367/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Łukasz Kohut (S&D), Terry Reintke (Verts/ALE), Cyrus Engerer (S&D), Leszek Miller (S&D), 
Manuel Pizarro (S&D), Olivier Chastel (Renew), Radka Maxová (S&D), Niklas Nienaß (Verts/ALE), 
Petar Vitanov (S&D), Andrzej Halicki (PPE), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Ernest 
Urtasun (Verts/ALE), Robert Biedroń (S&D), Daniel Freund (Verts/ALE), Sylwia Spurek 
(Verts/ALE), Evelyne Gebhardt (S&D), Monika Vana (Verts/ALE), Lara Wolters (S&D), Vera Tax 
(S&D), Aurore Lalucq (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Maria Grapini (S&D), Klemen 
Grošelj (Renew), Alexandra Geese (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Magdalena 
Adamowicz (PPE), Marek Belka (S&D), Moritz Körner (Renew), Karen Melchior (Renew), Anna 
Júlia Donáth (Renew), Tineke Strik (Verts/ALE)

Subiect: Asigurarea disponibilității finanțării UE pentru beneficiarii finali – Regulamentul nr. 
2020/2092 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii

Regulamentul privind condiționalitatea bazată pe statul de drept1 a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Considerentul 19 din regulament precizează următoarele: „Este esențial ca interesele legitime ale 
destinatarilor și beneficiarilor finali să fie protejate în mod corespunzător atunci când se adoptă 
măsuri în cazul încălcării principiilor statului de drept. [...] Având în vedere că plățile efectuate de 
Comisie către statele membre în cadrul gestiunii partajate sunt independente din punct de vedere 
juridic de plățile efectuate de autoritățile naționale către beneficiari, nu ar trebui să se considere că 
măsurile adecvate luate în temeiul prezentului regulament afectează disponibilitatea finanțării pentru 
plățile către beneficiari [...].” În plus, articolul 5 alineatul (5) din regulament prevede că: „Pe baza 
informațiilor furnizate de destinatarii sau de beneficiarii finali [...] Comisia depune toate eforturile 
pentru a se asigura că orice cuantum datorat de entități guvernamentale sau de state membre [...] 
este plătit efectiv destinatarilor sau beneficiarilor finali [...].”

Ce măsuri intenționează Comisia să ia pentru a asigura disponibilitatea finanțării UE pentru 
beneficiarii finali în cazul aplicării regulamentului?

1 Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 
privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii, JO L 433I, 22.12.2020, p. 1.


