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Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la 

Comunicarea către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu — Foaie de 

parcurs pentru un acord privind bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru 

perioada 2021-2027: Contribuția Comisiei Europene la reuniunea Consiliului European 

din 20-21 iunie 2019, [COM (2019) 295 final]. 

Comisia salută avizul primit la 10 septembrie 2020 și apreciază sprijinul acordat de 

Camera Deputaților în favoarea unui acord ambițios pentru un viitor buget pe termen 

lung, cu accent pe valoarea adăugată europeană.  

S-au înregistrat progrese semnificative în 2019 și în 2020. La 27 mai 2020, Comisia a 

publicat comunicările intitulate „Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a 

Planului de redresare pentru Europa” [COM(2020) 442 final] și „Acum este momentul 

Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru 

noua generație” [COM (2020) 456 final], care vizează consolidarea redresării 

economice a UE în urma crizei cauzate de COVID-19. 

Conform solicitării Consiliului European, planul de redresare s-a bazat pe o evaluare 

solidă a nevoilor, care a fost publicată împreună cu propunerile. Evaluarea nevoilor s-a 

realizat în conformitate cu cele mai bune practici ale altor organizații internaționale. Nu 

există nicio analiză comparabilă disponibilă la nivelul UE sau al statelor membre 

individuale. Evaluarea nevoilor a fost amplă și prudentă în estimări. În ansamblu, 

decalajul în materie de investiții publice și private și nevoile de refacere a capitalurilor 

din UE se ridică la 2,7 mii de miliarde EUR numai în perioada 2020-2021. 

Acest lucru demonstrează faptul că criza economică declanșată de pandemia de 

COVID19 este fără precedent. Economia UE va cunoaște o recesiune de proporții 

istorice în acest an. Previziunile de vară recente ale Comisiei au evidențiat o intensitate 

din ce în ce mai mare a crizei și au accentuat necesitatea unui răspuns excepțional. 

Pandemia a afectat fiecare parte a Uniunii. Cu toate acestea, impactul său economic și 

social diferă de la un stat membru la altul și de la un sector la altul, la fel ca și 

capacitatea statelor membre de a absorbi șocul economic rezultat și de a răspunde la 



 

2 

acesta. Din cauza unei reziliențe mai scăzute și a unor poziții bugetare mai slabe, unele 

state membre au fost mai constrânse în răspunsurile lor economice decât altele.  

Un răspuns european puternic și coordonat este esențial. Economiile statelor membre 

sunt puternic interconectate prin intermediul pieței unice. Toate ecosistemele industriale 

europene se bazează pe lanțuri complexe de aprovizionare repartizate între mai multe 

state membre. În absența unui răspuns puternic la nivel european, unele state membre 

pot fi blocate într-o situație de creștere economică lentă, șomaj ridicat și un sector 

corporativ permanent slăbit. Acest lucru ar conduce la o creștere a divergențelor în 

cadrul Uniunii și ar pune o presiune foarte mare asupra pieței unice, amenințând 

potențialul de creștere pe termen mai lung al Uniunii.  

Comisia are convingerea că planul de redresare economică al Europei și bugetul pe 

termen lung al Europei vor aborda, de asemenea, chestiunile ridicate în opinia 

Camerei Deputaților, care face apel la investiții publice și private în sectoare-cheie 

precum cercetarea, infrastructura, noile tehnologii, IMM-urile, inclusiv fermele mici sau 

competențele și educația persoanelor. De asemenea, propunerile țin seama de diferitele 

condiții și nevoi ale statelor membre. În ceea ce privește preocuparea Senatului legată 

de finanțarea susținută a politicii de coeziune și a politicii agricole comune, Comisia ar 

dori să sublinieze că, pe lângă fondurile puse la dispoziție de noul cadru financiar 

multianual, NextGenerationEU include instrumente esențiale, cum ar fi REACT-EU, 

pentru a spori sprijinul pentru politica de coeziune acordat statelor membre și fonduri 

suplimentare pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și pentru Fondul 

pentru o tranziție justă, în scopul de a spori reziliența și sustenabilitatea economiilor în 

faza de remediere a consecințelor crizei. Pentru Comisie, este, de asemenea, extrem de 

important să se asigure o redresare echilibrată pe termen mai lung, evitându-se 

asimetriile și divergențele de creștere între statele membre și în interiorul acestora.  

Comisia salută călduros acordul unanim la care s-a ajuns în cadrul 

Consiliului European din 21 iulie 2020 cu privire la cadrul financiar multianual 

20212027 și la pachetul de redresare. Acordul a aprobat abordarea propusă de 

Comisie și demonstrează capacitatea Europei de a acționa, de a da dovadă de 

solidaritate în perioade de criză și de a respecta promisiunea europeană privind 

asigurarea unui viitor mai bun. 

Comisia împărtășește preocuparea cu privire la faptul că instituirea rapidă a cadrelor 

juridice ale diferitelor programe este acum esențială pentru a permite punerea în 

aplicare eficientă și eficace și pentru a permite ca fondurile să poată fi puse la dispoziția 

regiunilor, cercetătorilor, fermierilor și cetățenilor din Europa. După avizul formulat de 

Parlamentul European la 16 septembrie, suntem în prezent în așteptarea adoptării 

oficiale de către Consiliu a deciziei revizuite privind resursele proprii. Parlamentele 

naționale vor avea apoi de jucat un rol esențial în aprobarea acestei decizii de către 

statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale naționale. Va fi esențial 

ca acest proces să se finalizeze rapid, pentru a se asigura că instrumentul 

NextGenerationEU poate fi lansat la 1 ianuarie 2021. 
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Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

Maroš Šefčovič       Johannes Hahn 

Vicepreședinte        Membru al Comisiei  
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