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Subiect: Petiția nr. 0358/2020, adresată de Mario Cardarelli, de cetățenie italiană, 
privind măsurile extraordinare de politică în caz de evenimente 
neprevăzute/inevitabile (COVID-19)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul invocă articolele 310-316 din TFUE, în special articolul 314 din TFUE.
El afirmă că Italia utilizează anual aproximativ 10 miliarde de euro din fonduri europene.

Având în vedere actuala criză Covid-19, care este excepțională și neașteptată, solicită ca 
Italiei să i se acorde imediat o sumă de 210 miliarde EUR, corespunzătoare alocării sale 
bugetare pentru următoarele trei cadre financiare multianuale, cu condiția de a soluționa 
actuala criză sanitară și economică provocată de COVID-19. Acesta consideră că acest lucru 
ar fi echivalentul unui „mecanism pentru balanța de plăți imediate și la termen” („Outright 
Forward Balance Facility” - OFB) și nu ar necesita emiterea de obligațiuni comune la nivelul 
UE, cum ar fi euroobligațiunile.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 16 aprilie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Contribuția națională netă la bugetul UE nu este singura modalitate de a măsura costurile și 
beneficiile apartenenței la UE. Apartenența la Uniunea Europeană înseamnă, de exemplu, 
dreptul de a opera pe o piață unică și de a face schimb de bunuri și servicii fără a plăti taxe. 
Principalii parteneri comerciali ai Italiei sunt țările UE. 

De la izbucnirea epidemiei în primele luni ale anului 2020, Comisia a depus toate eforturile 
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pentru a valorifica la maximum utilizarea resurselor bugetare ale UE cu scopul de a contribui 
la combaterea pandemiei de COVID-19. Acțiunile care constituie răspunsul Comisiei sprijină 
toate fronturile și combină inițiativele pe termen scurt, mediu și lung1.

Mobilizarea rapidă a creditelor, în special în 2020, a fost obiectivul multor propuneri ale 
Comisiei privind măsurile de urgență legate de COVID-19.

Normele europene privind ajutoarele de stat și normele bugetare au fost relaxate temporar2 , 
astfel încât guvernele să poată furniza lichidități economiei pentru a sprijini cetățenii și 
întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), și pentru a salva locurile 
de muncă în UE. A fost consolidat Instrumentul de sprijin de urgență în scopul susținerii 
sectorului asistenței medicale în efortul de combatere a pandemiei de coronavirus3. S-a adoptat 
Instrumentul de sprijin pentru solidaritate SURE4 pentru a ajuta lucrătorii să își păstreze 
veniturile și a sprijini întreprinderile să se mențină pe linia de plutire, oferind statelor membre 
împrumuturi în condiții avantajoase. În mod concret, aceste împrumuturi ajută statele membre 
să finanțeze sistemele naționale de ocupare a forței de muncă pe termen scurt, precum și alte 
măsuri similare de reacție la criză, fără niciun impact asupra spațiului de manevră. De 
asemenea, datorită a două pachete de măsuri: Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus 
(CRII)5 și Inițiativa plus pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII+)6, politica de 
coeziune a fost mobilizată în întregime cu scopul de a răspunde nevoilor emergente rapide din 
sectoarele cele mai expuse, cum ar fi asistența medicală, IMM-urile și piețele forței de muncă, 
și a ajuta  teritoriile cele mai afectate din statele membre și cetățenii acestora. Astfel sunt 
prevăzute, printre altele, lichidități imediate pentru bugetele statelor membre, contribuind la 
utilizarea anticipată a fondurilor care nu au fost alocate în cadrul politicii de coeziune. În plus, 
au fost adaptate normele de eligibilitate pentru programele din cadrul politicii de coeziune în 
scopul combaterii mai eficiente a impactului pandemiei de coronavirus.

În plus, Comisia a propus, la 27 mai 2020, un instrument UE de redresare (Next Generation 

1Având în vedere evoluția constantă a sprijinului acordat statelor membre de către Comisie în vederea pregătirii și 
reacției la criza COVID-19, datele actualizate sunt disponibile la adresa:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-
coronavirus-pandemic_ro
2Pentru normele privind ajutoarele de stat, a se vedea Cadrul temporar, astfel cum a fost adoptat la 19 martie 2020 
(C(2020) 1863) și modificările ulterioare C(2020) 2215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3156 din 8 mai 2020 și C(2020) 
4509 din 29 iunie 2020. Pentru normele fiscale, a se vedea Comunicarea Comisiei către Consiliu privind activarea 
clauzei derogatorii generale a Pactului de stabilitate și de creștere, COM (2020) 123 final.
3Regulamentul (UE) 2020/521 al Consiliului din 14 aprilie 2020 de activare a sprijinului de urgență în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/369 și de modificare a dispozițiilor acestuia având în vedere epidemia de COVID‐19, 
JO L 117, 15.4.2020, p. 3-8.
4Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 privind instituirea unui instrument european de 
sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de 
COVID-19, JO L 159, 20.5.2020, pp. 1-7.
5A se vedea Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește 
anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte 
sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la 
coronavirus), JO L 99, 31.3.2020, pp. 5–8.
6A se vedea Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de 
asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție 
la epidemia de COVID-19, JO L 130, 24.4.2020, p. 1-6.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_ro
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_ro
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EU), în valoare de 750 miliarde EUR7 , precum și majorări specifice ale bugetului pe termen 
lung al UE pentru perioada 2021-20278 , cu scopul de a impulsiona redresarea, a proteja și a 
crea locuri de muncă. Capacitatea financiară totală a bugetului UE s-ar ridica la peste 1,8 mii 
de miliarde EUR.

La 21 iulie 2020, Consiliul European a adoptat concluzii privind planul de redresare și cadrul 
financiar multianual pentru perioada 2021-20279.

Cea mai mare parte a finanțării disponibile în cadrul instrumentului Next Generation EU va fi 
utilizată pentru a sprijini investițiile publice și reformele structurale esențiale din statele 
membre, fiind alocată cu prioritate acolo unde impactul crizei și necesitățile în materie de 
reziliență sunt cele mai mari. Împreună, bugetul UE pe termen lung și Next Generation EU vor 
contribui la construirea unui continent verde, digital și rezilient, care să poată răspunde 
provocărilor viitorului.

Concluzie

Prin urmare, este clar că s-au luat măsuri ferme de Comisie pentru a mobiliza toate mijloacele 
de care dispune, cu scopul de a ajuta statele membre și a atenua impactul socioeconomic în 
UE, în special prin consolidarea și redistribuirea bugetului UE pe 2020. Aceasta este adesea o 
responsabilitate partajată cu statele membre, deoarece, în cazul multor programe, Comisia a 
pregătit condițiile necesare pentru o mobilizare rapidă în propunerile sale legislative, dar se 
bazează pe modul în care acestea sunt, în cele din urmă, puse în aplicare pe teren de către 
statele membre și organismele lor desemnate de punere în aplicare.

7A se vedea propunerea de regulament al Consiliului de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii 
Europene pentru sprijinirea redresării în urma pandemiei de COVID-19, COM (2020) 441 final/2.
8A se vedea propunere modificată de regulament al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027 - COM(2020) 443 finală.
9A se vedea reuniunea specială a Consiliului European (17, 18, 19, 20 și 21 iulie 2020) – Concluzii EUCO 10/20.


