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Facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului 
pentru o tranziție justă ***I
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 24 iunie 2021 referitoare la 
propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o 
tranziție justă (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0453),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 al treilea paragraf și articolul 
322 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0153/2020),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Curții de Conturi din 24 septembrie 20201,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 septembrie 
20202,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul 
articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 
reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 mai 2021, de a aproba poziția 
Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 

1 JO C 373, 4.11.2020, p. 1.
2 JO C 429, 11.12.2020, p. 240.



afaceri economice și monetare, desfășurate în temeiul articolului 58 din Regulamentul 
de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A9-0195/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. aprobă declarația comună a Parlamentului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.



P9_TC1-COD(2020)0100

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 24 iunie 2021 în vederea 
adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului 
privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru 
o tranziție justă

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde 
cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/1229.)



ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarație comună a Parlamentului European și a Comisiei

În cazul în care resursele cumulate preconizate din veniturile alocate ar fi substanțial diferite 
de suma menționată la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/... al 
Parlamentului European și al Consiliului1, Parlamentul European, pe baza unei propuneri a 
Comisiei, va identifica și va sprijini alocarea către facilitatea de împrumut pentru sectorul 
public, în conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, a 
resurselor complementare necesare în vederea răspunderii la nevoile de finanțare ale facilității 
de împrumut pentru sectorul public și pentru a asigura punerea în aplicare deplină a acestuia. 
Propunerea Comisiei va fi în concordanță cu cadrul financiar multianual și nu va periclita 
punerea în aplicare a programelor enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/....

1 Regulamentul (UE) 2021/… Parlamentului European și al Consiliului din... privind 
facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru o 
tranziție justă (JO...).

 JO: Vă rugăm introduceți în text numărul regulamentului din documentul PE-CONS 
33/21 (2020/0100(COD)) și introduceți în nota de subsol numărul, data și trimiterea la 
JO ale regulamentului respectiv.

 JO: Vă rugăm introduceți în text numărul regulamentului din documentul PE-CONS 
33/21 (2020/0100(COD)).


