Parlamentul European a aprobat cu o majoritate
covârșitoare o rezoluție prin care solicită
Comisiei Europene un plan de urgență privind
viitorul Buget al UE
15 mai 2020

Parlamentul European a adoptat miercuri, în sesiune plenară, cu o
majoritate covârșitoare o rezoluție legislativă prin care solicită Comisiei
Europene să prezinte o propunere pentru un plan de urgență privind
Cadrul Financiar Multianual până la 15 iunie 2020.

Actuala criză sanitară ne obligă să abordăm cât mai urgent riscul ca următorul buget
pe termen lung al UE să nu intre în vigoare la 1 ianuarie 2021, susțin deputații.
“Deși plafoanele bugetare actuale ar urma să fie prelungite în mod automat în cazul în
care nu există un nou CFM anul viitor, multe programe vor expira la sfârșitul anului
2020, cum ar fi programele de coeziune, de cercetare sau Erasmus. Scopul este de a
oferi o plasă de siguranță cetățenilor, regiunilor, orașelor, agricultorilor, universităților
sau întreprinderilor care beneficiază de programele UE și de a exclude orice risc ca
actualul CFM și programele sale să fie întrerupte sau extinse în mod dezordonat” se
arată în comunicatul citat.
Parlamentul European se reunește în această săptămână, de miercuri până joi, într-o
nouă sesiune plenară, la Bruxelles, în condiții similare de distanțare socială, intervenții
online ale eurodeputaților și vot la distanță prin intermediul serviciilor de e-mail în
contextul pandemiei de COVID-19.
Înainte de a vota rezoluția, eurodeputații au dezbătut concluziile Consiliului European
din 23 aprilie, noul Cadru Financiar Multianual și viitorul fond de redresare – cu
Comisia Europeană și cu Consiliul. În dezbaterea aferentă, președinta Comisiei
Europene, Ursula von der Leyen, a spus că relansarea economică a Uniunii Europene
va fi posibilă prin pachet format din bugetul european și un instrument de redresare
finanțat printr-o marjă de manevră foarte mare care va fixa suma maximă de bani pe
care Comisia Europeană o poate împrumuta de pe piețele de capital cu garanția
statelor membre. Șefa executivului european a dat asigurări că Parlamentul European
“va trebui să își spună cuvântul despre cum vor fi cheltuiți banii pentru redresare” și a
precizat că acest vast plan se va baza “pe trei piloni”.
În cadrul actualei sesiuni plenare, Parlamentul European este așteptat să solicite
Comisiei Europene să prezinte un pachet masiv de redresare economică, anume un
fond european de relansare ca parte a unui pachet global menit să ofere un impuls
pentru investiții în valoare de 2.000 de miliarde de euro.
Proiectul de rezoluție, consultat de CaleaEuropeană.ro, prevede ca propunerea
revizuită a Comisiei privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 să calculeze noul
fond de redresare și de transformare, separat de bugetul multianual. Eurodeputații
urmează să solicite, conform documentului menționat, ca fondul de redresare și de
transformare să fie finanțat în plus față de politicile existente sau viitoare ale Uniunii
Europene.
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