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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000043/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Hélène Laporte
în numele Grupului ID

Subiect: „Next Generation EU” și articolul 311 din TFUE

La 27 mai 2020, Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, și-a prezentat planul de redresare, 
intitulat „Next Generation EU”, cu un buget de 750 de miliarde EUR pentru a ajuta statele membre să 
depășească șocul economic cauzat de criza COVID-19. Pentru prima dată în istoria sa, Comisiei 
Europene i se va permite să se împrumute pe piețele financiare. Cu toate acestea, articolul 311 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în care se afirmă că bugetul este finanțat 
integral din resurse proprii, este incompatibil cu propunerea respectivă. În răspunsul său E-
001662/2015, Comisia a declarat explicit că nu este posibilă finanțarea decalajului dintre venituri și 
cheltuieli prin emiterea de titluri de datorie publică, deoarece nu respectă tratatele. Emiterea de titluri 
de datorie ar schimba, în mod substanțial, relațiile financiare din cadrul UE, deoarece nu înseamnă 
nimic altceva decât o decuplare a responsabilității pentru politica financiară și economică și a 
răspunderii pentru riscurile aferente. Acest lucru ar necesita o modificare a tratatului - un aspect 
semnalat de banca centrală germană în raportul său anual din aprilie 2020.

1. Cum intenționează Comisia să se asigure că planurile de redresare sunt conforme cu articolul 
310 și 311 din TFUE?

2. Cum reconciliază Comisia emiterea de titluri de datorie cu principiul fundamental consacrat în 
tratate și în constituțiile naționale conform căruia autonomia bugetară trebuie să fie localizată la 
nivel bugetar național, cel puțin atât timp cât UE nu a fost încă recunoscută ca stat în dreptul 
internațional?

3. De câți angajați și resurse estimează Comisia că dispune pentru a gestiona această datorie, 
având în vedere că majoritatea statelor membre o externalizează către o agenție independentă 
de gestionare a datoriei sau către fonduri private?
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