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SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru bugete, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021 să plaseze cetățenii europeni în centrul unei strategii 
de redresare juste, favorabile incluziunii și sustenabile, care să atenueze impactul crizei 
de COVID-19, și să contribuie la realizarea obiectivelor Pactului verde european, agendei 
digitale, unei strategii industriale favorabile incluziunii și Pilonului european al 
drepturilor sociale, contribuind în același timp la îndeplinirea angajamentelor UE în 
materie de climă până în 2030 și la angajamentul privind o economie neutră din punctul 
de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până, cel târziu, în 2050, în contextul 
Acordului de la Paris și al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU;

2. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021, care corespunde primului an din cadrul financiar 
multianual 2021-2027, să contribuie în mod ambițios, eficace și eficient la redresarea 
economiei Uniunii ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19; salută acordul 
Consiliului European cu privire la un nou instrument de redresare, Next Generation EU 
(NGEU), bazat pe un împrumut comun al Uniunii, ca un pas important spre o Uniune 
bazată pe solidaritatea necesară pentru a face față unui șoc simetric, și solicită adoptarea 
rapidă a acestuia; regretă, cu toate acestea, reducerile din componenta de granturi a 
NGEU, care au condus la reduceri pentru programele orientate către viitor și la anularea 
unor programe inovatoare; salută inițiativa Președintei Comisiei de a implica direct 
Parlamentul în negocierile privind planul de redresare prin activarea articolului 324 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; solicită implicarea deplină a 
Parlamentului European, ca autoritate bugetară, în instrumentul de redresare;

3. subliniază că este important ca organismele care beneficiază de finanțare din partea UE să 
dea dovadă de responsabilitate și transparență;

4. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021 fie mai ambițios pentru a sprijini punerea în aplicare 
rapidă a Mecanismului de redresare și reziliență (RRF), care urmărește să gestioneze 
provocările identificate în cadrul semestrului european, în care trebuie integrate 
obiectivele de dezvoltare durabilă, precum și să sprijine crearea de locuri de muncă și 
convergența în cadrul Uniunii; subliniază că, începând din 2021, RRF trebuie să se axeze 
pe investiții durabile care contribuie la creștere, în conformitate cu Pilonul european al 
drepturilor sociale, cu Acordul de la Paris și cu principiul de „a nu provoca prejudicii 
semnificative”, precum și cu angajamentul UE de a realiza o economie fără emisii nete de 
carbon până cel târziu în 2050; consideră că RRF ar trebui, de asemenea, să respecte 
planurile energetice și climatice naționale;

reamintește că bugetul Uniunii ar trebui să sprijine, de asemenea, realizarea unor reforme 
structurale sustenabile și echilibrate din punct de vedere social, care îmbunătățesc 
competitivitatea, reziliența, convergența, creșterea sustenabilă, favorabilă incluziunii și 
coeziunii și solicită insistent în acest context ca primele plăți să fie efectuate cât mai 
devreme în 2021;

solicită un control ex ante democratic și parlamentar pentru a garanta că există un 
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echilibru al puterilor instituționale și că Comisia este împuternicită să monitorizeze 
planurile de redresare și reziliență și, prin urmare, cere ca Parlamentul European să fie 
implicat prin acte delegate, precum și în verificarea ex post a faptului că banii din cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență sunt cheltuiți în mod eficient, în interesul 
cetățenilor europeni, și a faptului că este asigurată o adevărată valoare adăugată 
europeană;

5. consideră că este esențial să li se asigure statelor membre un sprijin tehnic semnificativ, 
pentru a le îmbunătăți capacitățile administrative în vederea conceperii și realizării 
reformelor pentru asigurarea rezilienței și pentru redresare începând deja din 2021; invită 
Comisia să conlucreze cu statele membre în materie de instrumente bugetare ecologice;

6. subliniază caracterul simetric al șocului cauzat de pandemia de COVID-19, însă observă 
impactul său asimetric asupra economiilor statelor membre; subliniază importanța 
sprijinirii întreprinderilor în soluționarea problemelor de solvabilitate ca urmare a 
COVID-19, în conformitate cu angajamentele sociale, climatice și de mediu ale Uniunii; 
atrage atenția asupra riscului de a crea denaturări pe piața unică, date fiind capacitățile 
inegale ale statelor membre de a acorda ajutor financiar; regretă faptul că Consiliul 
European a retras Instrumentul temporar de sprijin pentru solvabilitate; insistă asupra 
faptului că întreprinderile care riscă să intre în incapacitate de plată au nevoie de un 
sprijin rapid pentru a se evita noi efecte negative asupra investițiilor și a ocupării forței de 
muncă, în cadrul actualului cadru financiar multianual al Uniunii;

7. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021 să asigure realizarea de către programul InvestEU atât 
a obiectivului său pe termen lung, punând la dispoziție o capacitate mai mare de investiții 
pentru a sprijini locurile de muncă, IMM-urile, infrastructura sustenabilă și cercetarea, cât 
și a noii sale misiuni pe termen scurt privind sprijinirea redresării economice prin 
investiții strategice; invită Comisia să garanteze că întreprinderile care participă la lanțul 
valoric european, cum ar fi subcontractanții, își mențin viabilitatea și rămân axate pe 
ecologizare și pe tranziția digitală;

8. salută Cadrul temporar privind ajutoarele de stat, care este menit să sprijine economia în 
contextul epidemiei de COVID-19; solicită să se aloce resurse consolidate pentru a 
asigura aplicarea integrală și rapidă a politicii Uniunii în domeniul concurenței; 
evidențiază în acest context posibilitățile specifice de a oferi sprijin public tuturor 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, chiar dacă acestea se confruntau deja cu 
dificultăți financiare la 31 decembrie 2019, și sprijină aplicarea Cadrului temporar 
privind ajutoarele de stat atât timp cât este necesar în perioada de redresare; încurajează 
statele membre să utilizeze pe deplin acest cadrul temporar, inclusiv prin intermediul 
noului său instrument de redresare, NGEU; se așteaptă ca Comisia să monitorizeze aceste 
instrumente aprobate în temeiul Cadrului temporar, precum și impactul acestora asupra 
funcționării pieței unice; reamintește capacitățile diferite ale statelor membre de a acorda 
un astfel de sprijin economic prin intermediul ajutoarelor de stat, creând denaturări ale 
pieței și condiții de concurență neloiale; invită Comisia să sprijine întreprinderile 
europene care investesc în noi tehnologii și să stabilească standarde minime comune, 
pentru a introduce cerința pentru întreprinderile beneficiare de asistență financiară de a 
respecta criteriile de mediu, sociale și de guvernanță și transparența fiscală, pentru a se 
evita astfel existența unor criterii naționale diferite, care ar putea da naștere unor noi 
divergențe, și pentru a se demonstra cum se utilizează sprijinul public pentru alinierea 
activităților la obiectivele climatice și de mediu ale Uniunii și la Acordul de la Paris; 
reamintește că sprijinul trebuie acordat numai pentru pierderile suportate în relație cu 
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pandemia de COVID-19; insistă ca întreprinderile înregistrate în paradisuri fiscale să nu 
aibă dreptul de a primi ajutoare de stat sau sprijin financiar dacă nu se angajează să-și 
modifice practicile; invită Comisia să asigure condiții de concurență echitabile în raport 
cu întreprinderile din țări terțe;

9. salută Pactul verde european, acesta fiind unul dintre multiplii piloni ai transformării 
economiei Uniunii; solicită să se asigure o finanțare adecvată pentru a face față 
provocărilor legate de dezvoltarea durabilă, inclusiv prin intermediul Planului de 
investiții pentru o Europă durabilă; reamintește importanța evoluției economiilor statelor 
membre în sensul obiectivului Uniunii privind realizarea unei economii neutre din punct 
de vedere climatic, poziția Parlamentului privind stabilirea unui nivel de cheltuieli de 
30% pentru generalizarea măsurilor climatice și de 10% pentru biodiversitate, precum și 
angajamentul Băncii Europene de Investiții de a elimina treptat sprijinul financiar pentru 
combustibilii fosili începând de la sfârșitul anului 2021;

10. solicită resurse suficiente pentru combaterea evaziunii fiscale, a evitării sarcinilor fiscale, 
a criminalității financiare și a spălării banilor și pentru respectarea cadrului de guvernanță 
economică; evidențiază faptul că, potrivit estimărilor, pierderile anuale cauzate de 
evaziunea fiscală și de evitarea sarcinilor fiscale variază între 750 și 1 000 de miliarde 
EUR la nivelul tuturor statelor membre; salută, în special, Planul de acțiune al Comisiei 
privind o politică cuprinzătoare a Uniunii pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării 
terorismului, care ar trebui realizat în 2020 și 2021 și care prevede șase piloni, unul dintre 
care vizează asigurarea unei supravegheri la nivelul UE; salută Planul de acțiune al 
Comisiei pentru o fiscalitate echitabilă și simplificată în sprijinul strategiei de redresare;

11. subliniază că trebuie asigurate în continuare mai multe resurse umane și financiare pentru 
entitățile contabile și autoritățile fiscale, inclusiv pentru a sprijini măsurile Uniunii de 
combatere a fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale; salută 
crearea Observatorului Uniunii privind infracțiunile fiscale și financiare ca o acțiune 
pregătitoare și includerea acestuia în Planul de acțiune al Comisiei pentru o fiscalitate 
echitabilă și simplificată în sprijinul redresării; solicită asigurarea programelor și 
agențiilor corespunzătoare cu resurse financiare și umane adecvate;

12. reamintește că introducerea unui pachet de noi resurse proprii este esențială pentru a 
răspunde nevoilor financiare de sprijinire a redresării și pentru alte priorități ale Uniunii și 
reprezintă singura modalitate de a garanta că finanțarea tranziției ecologice și a celei 
digitale nu constituie o povară directă pentru cetățeni și pentru generațiile viitoare; 
îndeamnă statele membre să convină rapid asupra majorării plafoanelor aferente 
resurselor proprii și să adopte rapid propunerile legislative care vor crea noi resurse 
proprii, precum o cotă din veniturile ce provin din baza consolidată comună de 
impozitare a întreprinderilor, impozitarea serviciilor digitale, un impozit pe tranzacțiile 
financiare, o contribuție bazată pe deșeurile din plastic și un mecanism de ajustare la 
frontieră a emisiilor de carbon; reamintește importanța asigurării suveranității europene în 
domeniul digital și în cel industrial; subliniază necesitatea unui calendar clar și 
obligatoriu în acest sens;

13. solicită ca bugetul Uniunii pe 2021 să contribuie la îndeplinirea priorităților politice în 
ceea ce privește finalizarea uniunii piețelor de capital, inclusiv prin promovarea 
investițiilor într-un context de redresare în urma pandemiei;

14. solicită să se aloce resurse financiare și umane adecvate autorităților europene de 
supraveghere (AES), având în vedere sarcinile și competențele care le-au fost recent 
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atribuite și care decurg din adoptarea Regulamentului (UE) 2019/2175 al Parlamentului 
European și al Consiliului1; recunoaște necesitatea de a stimula o mai mare transparență 
în funcționarea consiliilor supraveghetorilor ale diferitelor AES, ceea ce ar contribui la 
îmbunătățirea responsabilității și a structurii de guvernanță; atrage atenția asupra faptului 
că evoluțiile legate de fintech, de plăți și de serviciile nebancare de intermediere 
financiară pot să ducă la atribuirea de noi competențe și sarcini pentru AES, care trebuie 
însoțite de resurse corespunzătoare.

1 Regulamentul (UE) 2019/2175 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2019 de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere 
(Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de 
supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 
de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a 
Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2016/1011 
privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau 
pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și a Regulamentului (UE) 2015/847 privind informațiile 
care însoțesc transferurile de fonduri (JO L 334, 27.12.2019, p. 1).
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