
 1 
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1. CONTEXT 

 

În 2018, Comisia Europeană a prezentat propunerea inițială privind următorul buget pe 

termen lung al UE, respectiv CFM 2021-2027. Această propunere-cadru a fost urmată la scurt 

timp de propuneri legislative concrete pentru cele 37 de programe sectoriale ale UE (cum sunt: 

programele referitoare la coeziune, agricultură, Erasmus, Orizont Europa ș.a.).  

Între 2018 și 2020, Comisia Europeană a depus eforturi susținute împreună cu președințiile 

prin rotație ale Consiliului UE și în strânsă colaborare cu Parlamentul European pentru ca 

negocierile privind CFM 2021-2027 să avanseze între statele membre și la nivelul instituțiilor 

europene. 

La 27 mai 2020, ca răspuns la criza economică fără precedent cauzată de pandemia de 

Covid-19, Comisia Europeană a propus crearea instrumentului temporar de redresare 

economică denumit NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, precum și 

consolidarea fondurilor dedicate anumitor programe din cadrul CFM 2021-2027.  

Astfel, încă de la prezentarea sa inițială, proiectul NextGenerationEU (NGEU) a fost 

integrat în dezbaterea și negocierile privind bugetul multianual al UE - Cadrul financiar 

multianual, CFM - pentru următorii șapte ani. 

La 21 iulie 2020, șefii de stat sau de guvern din UE reuniți sub egida Consiliului European 

au ajuns la un acord politic cu privire la acest pachet de propuneri.  

Ulterior, la10 noiembrie 2020, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord 

iar la 10 decembrie 2020, statele membre ale UE au convenit să finalizeze adoptarea 

Regulamentului privind CFM și a Deciziei privind resursele proprii, la nivelul Consiliului UE. 

La 17 decembrie 2020, Consiliul UE a decis să adopte CFM 2021-2027. Aceasta a fost 

ultima etapă a procesului de adoptare în urma votului din Parlamentul European de la 16 

decembrie 2020, care a aprobat Regulamentul privind CFM cu o majoritate semnificativă. 

La 18 decembrie 2020, Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord cu 

privire la Mecanismul de redresare și reziliență, principalul element aflat în centrul inițiativei 

NextGenerationEU. 

 

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_250_RO_ACT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0250&l=en
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/home/highlights
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_940
https://www.consilium.europa.eu/media/45138/210720-euco-final-conclusions-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/11/european-council-conclusions-10-11-december-2020/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2093&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2469
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2397
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_20_2397
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Bugetul pe termen lung al UE și instrumentul NextGenerationEU vor forma cel mai 

mare pachet de stimulente financiare inițiat vreodată de Uniunea Europeană.  

Astfel, un total de 1.800 de miliarde euro va susține reconstrucția Europei după criza 

provocată de virusul Covid-19. O reconstrucție economică prin care Europa ar urma să devină 

mai ecologică, digitală și rezilientă. 

 CFM 2021-2027 va consolida mecanismele de flexibilitate, pentru a garanta că 

economia poate răspunde unor nevoi neprevăzute.  

 La rândul său, instrumentul NextGenerationEU ar urma să asigure componenta de 

investiții, care va completa gama programelor cu fonduri structurale prevăzute de bugetul UE. 

Comisia Europeană consideră că NextGenerationEU (NGEU) reprezintă instrumentul 

puternic și inovator al Uniunii Europene prin care se urmărește să se atenueze daunele 

economice cauzate de pandemie și, totodată, să se sprijine economia UE, astfel încât aceasta 

să se orienteze către un nou model de creștere – „verde” (ecologic) și digital.  

Comisia Europeană își propune ca instrumentul NextGenerationEU să investească în 

economia UE până la 806 miliarde euro – reprezentând circa 5 % din PIB-ul UE – sub formă 

de cheltuieli și împrumuturi.  

Comisia va împrumuta, în numele UE, sumele inițiale prin operațiuni de finanțare pe piețele 

internaționale de capital în perioada 2021-2026. Finanțarea astfel obținută de UE va fi 

rambursată de statele membre fie direct (în cazul împrumuturilor), fie prin bugetul UE (în cazul 

sprijinului nerambursabil) până cel târziu în decembrie 20581. 

Comisia va trebui să execute operațiuni de finanțare în cuantum de maxim 150-200 de 

miliarde euro pe an până la sfârșitul lui 2026. 

Componentele instrumentului NextGenerationEU: 

 Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) reprezintă elementul central al 

instrumentului NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde 

euro disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE.  

Pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, statele membre 

UE au elaborat și au depus planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR).2 

În această privință, pentru a putea beneficia de finanțare din acest mecanism, planurile 

naționale de redresare și reziliență (PNRR) trebuie să se concentreze pe șase domenii-cheie de 

politică ale Uniunii:  

 tranziția spre o economie ecologică, inclusiv biodiversitatea;  

 transformarea digitală;  

 coeziunea economică și competitivitatea;  

 coeziunea socială și teritorială;  

 reacția instituțională la crize și pregătirea pentru situații de criză;  

 politicile sociale cu accent pe următoarele generații - copii și tineret - inclusiv educația 

și formarea de competențe.  

Fiecare plan trebuie să consacre climei cel puțin 37% din buget, iar acțiunilor din domeniul 

digital cel puțin 20%. În cele din urmă, statele membre trebuie să explice modul în care 

                                                 
1 În cazul în care vor fi disponibile noi resurse proprii înainte de 1 ianuarie 2028, acestea vor fi utilizate pentru a 

începe mai devreme rambursarea componentei „cheltuieli”. 
2 Elaborarea și depunerea planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR) face parte din procedura revizuită 

a Semestrului european pentru anul 2021. Astfel, aceste planuri se elaborează anul acesta împreună cu programele 

naționale de reformă (PNR) și convergență (PC), care sunt prevăzute în mod obișnuit de procedura Semestrului 

european. 

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en#national-recovery-and-resilience-plans
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planurile de redresare și reziliență contribuie la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse și 

modul în care părțile interesate relevante la nivel național au fost implicate în pregătirea 

programelor de redresare și reziliență. 

 Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-UE): 
NextGenerationEU include, de asemenea, 47,5 miliarde euro pentru REACT-EU. Aceasta 

reprezintă o nouă inițiativă care continuă și extinde măsurile de răspuns la criză și de remediere 

a consecințelor crizei prin intermediul Inițiativei pentru investiții ca reacție la coronavirus și 

a Inițiativei plus pentru investiții ca reacție la coronavirus.  

REACT-EU  va avea și rolul de a contribui la o redresare ecologică, digitală și robustă a 

economiei europene. Fondurile vor fi direcționate către: 

- Fondul european de dezvoltare regională; 

- Fondul social european; 

- Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane . 

Aceste fonduri suplimentare vor fi puse la dispoziție în perioada 2021-2022. 

 NextGenerationEU va suplimenta în același timp fondurile pentru alte programe, cum 

ar fi: Orizont 2020, InvestEU, dezvoltarea rurală sau Fondul pentru o tranziție justă.  

Față de propunerile inițiale privind NextGenerationEU din 2020, la 14 aprilie 2021, 

Comisia Europeană a prezentat un set de măsuri noi în vederea obținerii finanțării necesare 

instrumentului NextGenerationEU.  

În acest sens, împreună cu această comunicare, Comisia a adoptat o serie de decizii, care îi 

vor permite să pună în aplicare o finanțare diversificată pentru NextGenerationEU, după cum 

urmează:  

- C(2500)2021 - Decizie privind instituirea rețelei de dealeri primari și definirea 

criteriilor de eligibilitate în scopul activităților de împrumut desfășurate de Comisie; 

- C(2501)2021 - Decizie privind regulile interne specifice privind punerea în aplicare a 

împrumuturilor, gestionarea datoriilor, a operațiunilor de împrumut și a rețelei de dealeri 

primari stabilite de Comisie; 

- C(2502)2021 - Decizie privind stabilirea aranjamentelor necesare pentru administrarea 

operațiunilor de împrumut în temeiul Deciziei Consiliului (UE, Euratom) 2020/2053 și a 

operațiunilor legate de împrumuturile acordate în conformitate cu articolul nr. 15 din 

Regulamentul (UE) 2021/241. 

În iunie 2021, Comisia Europeană își propune să înceapă mobilizarea fondurilor, astfel 

încât acestea să fie disponibile pentru finanțarea cheltuielilor din cadrul NextGenerationEU de 

îndată ce va intra în vigoare Decizia privind resursele proprii .  

În această privință, la 31 mai 2021, Parlamentul European a anunțat încheierea procesului 

de ratificare a acestei decizii în toate statele membre ale UE și, implicit, intrarea în vigoare a 

prevederilor sale începând cu 1 iunie a.c. 

 

2. DESCRIEREA PROPUNERII 

Comisia Europeană consideră că instrumentul NextGenerationEU necesită o abordare mai 

complexă pentru finanțarea operațiunilor sale pe piețele de capital din câteva motive: 

1. Sumele care urmează să fie strânse ar putea fi mult mai mari: până la sfârșitul anului 

2026 ar putea fi necesară mobilizarea unei sume maxime de 806 miliarde euro. 

2. Toate cele 27 de state membre ale UE au dreptul să primească cumulat granturi în 

valoare de 407,5 miliarde euro și împrumuturi în valoare de până la 386 de miliarde euro. O 

sumă suplimentară de 12,5 miliarde euro va fi alocată pe o bază concurențială 

programelor UE3. 

                                                 
3 Orizont Europa, Fondul InvestEU, mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene – rescEU. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/215/asistenta-de-redresare-pentru-coeziune-si-teritoriile-europei-react-eu-
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/cohesion-policy-support-measures-coronavirus-response-investment-initiatives_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_574
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1089&langId=ro
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/214/fondul-pentru-o-tranzitie-justa-ftj-
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1703
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0625&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2501_en_act_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/about_the_european_commission/eu_budget/c2021_2502_en_act_part1_v1.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690520/EPRS_BRI(2021)690520_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690520/EPRS_BRI(2021)690520_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2021)690520
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O abordare „back-to-back” ar implica un număr considerabil de emisiuni de titluri, ceea 

ce ar duce la costuri de tranzacționare ridicate. 

3. Calendarul plăților este complex și prezintă un anumit grad de incertitudine. În special 

în ceea ce privește Mecanismul de redresare și reziliență, care reprezintă 90 % din totalul 

fondurilor NextGenerationEU, plățile se vor efectua bianual către fiecare stat membru la 

îndeplinirea de către acestea a obiectivelor intermediare și a țintelor convenite în materie de 

reforme și investiții. 

4. Rambursarea maximă posibilă a sumelor împrumutate pentru finanțarea politicilor UE 

într-un anumit an este stabilită de decizia DRP, iar aceste rambursări depind de viitoarele 

credite de plată prevăzute în bugetul UE. (Deocamdată nu s-au stabilit pachetele bugetare 

anuale exacte, fiind astfel necesară o anumită flexibilitate în ceea ce privește politica de 

împrumut). 

Comisia Europeană consideră că este nevoie, prin urmare, de un mecanism de finanțare 

foarte eficient și flexibil, care să poată strânge sume semnificative în mod durabil și care să 

poată reacționa rapid în cazul unor schimbări neașteptate ale unui calendar de plată aglomerat 

sau al schimbării condițiilor de piață. Profilul de scadență al obligațiunilor emise trebuie să fie 

aliniat la capacitatea bugetului Uniunii de a-i rambursa pe investitori atunci când obligațiunile 

ajung la scadență. 

Din aceste motive, Comisia propune o așa-numită „strategie de finanțare diversificată” 

a instrumentului NextGenerationEU4, care va combina o gamă largă de instrumente și tehnici 

de finanțare și se va baza pe o comunicare deschisă și transparentă cu participanții la piață. 

Astfel, pentru a strânge până la 150-200 de miliarde euro pe an, Comisia va organiza 

tranzacții de finanțare într-un mod similar celui utilizat de marii emitenți suverani – companii 

și ministere de finanțe.  

Obligațiunile inițiale vor fi emise și vor fi organizate periodic emisiuni suplimentare pe 

baza obligațiunilor existente, gama de scadențe fiind cuprinsă între 3 și aproximativ 30 de ani. 

În plus, va fi instituit un program de titluri de creanță pe termen scurt ale UE pentru valorile 

mobiliare de îndatorare pe termen scurt.  

Succesul acestor operațiuni de emisiune ar urma să fie asigurat prin recurgerea la 

serviciile de intermediere financiară ale unui grup considerabil de bănci, format din cele mai 

bine calificate bănci, care sunt supravegheate riguros de instituțiile abilitate din UE, la nivel 

național și la nivelul Autorității Bancare Europene și al Băncii Centrale Europene.  

Comisia Europeană va depune eforturi susținute pentru a crea o bază de investitori cât mai 

largă, atât din punct de vedere geografic, cât și al instituțiilor reprezentate. 

Strategia de finanțare diversificată se va întemeia pe următorii opt piloni: 

1. Publicarea de planuri de finanțare periodice: Emisiunea de titluri de creanță în 

cadrul NGEU se va realiza pe baza unei decizii de împrumut anuale adoptate de Comisie. 

Această decizie va stabili limita superioară a emisiunii care va finanța plățile către bugetul UE 

și împrumuturile acordate statelor membre, precum și cuantumurile maxime ale emisiunilor pe 

termen scurt.  

2. Coordonarea eficace cu emitenții naționali și alți emitenți similari: Publicarea 

planurilor de finanțare aferente NextGenerationEU va facilita, de asemenea, concertarea cu 

birourile supranaționale și naționale de administrare a datoriei, care organizează, la rândul lor, 

programe ample de emisiune pentru a răspunde nevoilor lor de finanțare. O bună coordonare 

între emisiunile NGEU, ale statelor membre și ale instituțiilor paneuropene va fi esențială 

pentru a evita congestionarea pieței în anumite perioade.  

                                                 
4 Comisia Europeană argumentează că o strategie de finanțare sau o strategie de administrare a datoriei reprezintă 

„un plan continuu pe termen mediu care prezintă modul în care [un organism public] va îndeplini obiectivele de 

administrare a datoriei”, obiective care sunt, în general, „menite să asigure că nevoile de finanțare [ale 

organismului public] și obligațiile sale de plată sunt satisfăcute la cel mai mic cost posibil”. Prin urmare, o strategie 

de finanțare este un element al procesului de administrare a datoriei, iar scopul acesteia este legat de obiectivele 

de administrare a datoriei. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1703
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3. Gestionare solidă a lichidităților pentru a corela intrările și ieșirile: Etalonul 

esențial pentru măsurarea succesului strategiei de finanțare diversificate a NGEU va fi evitarea 

deficitelor de lichidități, și anume a situațiilor în care Comisia nu dispune imediat de fondurile 

necesare pentru a efectua plăți din NextGenerationEU. Pentru a evita astfel de situații, trebuie 

să existe capacitatea de a gestiona intrările și ieșirile de numerar prin intermediul unor dețineri 

prudențiale de numerar sigure și specifice obiectivului urmărit pentru plăți. 

4. Capacitate de execuție solidă pentru efectuarea operațiunilor de finanțare 

individuale: Frecvența ridicată a tranzacțiilor și volumele de finanțare semnificative necesită 

utilizarea unei game mai largi de formate de tranzacții [tranzacții sindicalizate, licitații, 

plasamente private și emisiuni suplimentare pe baza unei obligațiuni existente („emisiuni 

continue”)] și consolidarea capacităților de gestionare a numărului și a combinației de 

tranzacții. În acest sens, Comisia își va consolida capacitățile de execuție în două direcții 

importante: 

a) O rețea paneuropeană de dealeri primari: Acești dealeri primari vor forma grupul 

din care Comisia va constitui sindicatele pentru primele tranzacții sindicalizate efectuate în 

cadrul NextGenerationEU. De asemenea, acest grup va fi conectat rapid la platforma de licitație 

selectată, astfel încât să poată participa la licitațiile de obligațiuni ale NGEU începând cu luna 

septembrie a.c. 

b) O platformă de licitație modernă: Licitarea obligațiunilor și a titlurilor de creanță pe 

termen scurt ale UE va reprezenta o parte importantă a strategiei de finanțare a NGEU și un 

element nou al activităților de finanțare ale UE.  

5.  Sisteme solide de guvernanță și de gestionare a riscurilor: Având în vedere volumele 

fără precedent ale operațiunilor și gradul de sofisticare al strategiei de finanțare necesare, este 

extrem de important ca operațiunile NGEU să facă obiectul unui cadru solid și independent de 

gestionare a riscurilor și de asigurare a conformității.  

6. Soluții administrative, de plată și contabile adecvate scopului: Extinderea operațiunilor 

de finanțare necesită consolidarea funcțiilor administrative și contabile ale Comisiei pentru a 

asigura execuția eficientă, precum și posibilitatea auditării și asumarea răspunderii pentru toate 

tranzacțiile.  

7.  Împrumuturi la prețuri avantajoase și bine gestionate: Statelor membre UE li se pot 

acorda împrumuturi în valoare de până la 386 de miliarde euro în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență. Aceste împrumuturi vor fi acordate de așa manieră încât să se asigure 

faptul că ele reprezintă o resursă importantă pentru statele membre de finanțare a redresării 

acestora.  

  Strategia de finanțare diversificată a NGEU îi va permite Comisiei să le ofere statelor 

membre împrumuturi pe termen lung în condiții atractive, cu o rată de dobândă relativ scăzută. 

Rambursarea principalului pentru aceste împrumuturi poate fi, de asemenea, eșalonată în timp.  

8.  Comunicarea eficace și sensibilizarea investitorilor: Comisia elaborează o strategie 

cuprinzătoare privind relațiile cu investitorii și o serie de instrumente prin care să se conecteze 

cu baza sa de investitori. Strategia va consolida relațiile directe cu investitorii și va viza inclusiv 

relațiile strategice cu mass-media și prezența pe platformele de comunicare socială. 

  Strategia de finanțare a instrumentului NGEU va fi aplicată pe baza unor procese care 

asigură răspunderea deplină, un nivel ridicat de transparență și o bună gestiune financiară a 

tuturor fluxurilor de finanțare ale NGEU.  

 

3. POZIȚII ALE INSTITUȚIILOR EUROPENE 

Comisia Europeană trebuie să informeze, în mod regulat și exhaustiv, Parlamentul 

European și Consiliul UE cu privire la toate aspectele strategiei sale de administrare a datoriei 

acumulate. Începând cu al treilea trimestru al anului 2021, Parlamentului și Consiliului le vor 

fi transmise anual informații actualizate privind activitățile de împrumut și creditare. 
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3.1.  Comisia Europeană 

Ca urmare a aprobării deciziei privind resursele proprii de către toate statele membre ale 

UE, Comisia Europeană a anunțat la 1 iunie 2021 că, potrivit unor estimări preliminare, în acest 

an va emite obligațiuni pe termen lung în valoare de aproximativ 80 de miliarde euro, care vor 

fi completate cu titluri pe termen scurt (denumite: „EU-Bills”) de până la zeci de miliarde de 

euro pentru a acoperi restul cerințelor de finanțare.  

Valoarea exactă atât a obligațiunilor UE, cât și a titlurilor EU-Bills va depinde de nevoile 

exacte de finanțare, iar Comisia va revizui evaluarea actuală în toamna acestui an. În acest mod, 

Comisia va fi în măsură să finanțeze, pe parcursul celei de a doua jumătăți a anului, toate 

granturile și împrumuturile planificate pentru statele membre în cadrul Mecanismului de 

redresare și reziliență (MRR) și, totodată, să acopere nevoile politicilor UE care beneficiază de 

finanțare din instrumentul NextGenerationEU. 

La 11 iunie, Comisia Europeană a început evaluarea aprofundată a planurilor de redresare 

şi rezilienţă (PNRR) pe care le-a primit din partea statelor membre pentru a accesa fonduri din 

MRR. Planurile de redresare şi rezilienţă vor fi evaluate pe baza a 11 criterii transparente 

prevăzute de MRR. Pe parcursul întregii perioade de evaluare, Comisia Europeană va acţiona 

în strânsă colaborare cu fiecare stat membru cu scopul de a clarifica orice potenţială întrebare 

deschisă din partea instituțiilor publice sau a entităților civile. 

3.2.  Consiliul UE 

La 31 mai 2021, Consiliul UE a anunțat că a primit notificările formale în legătură cu 

aprobarea Deciziei privind resursele proprii din partea tuturor celor 27 de state membre. Pentru 

ca decizia să intre în vigoare, statele membre au trebuit să o aprobe în conformitate cu cerințele 

lor constituționale. Întrucât procesele naționale de ratificare s-au încheiat, UE poate începe 

acum să pună la dispoziție fonduri în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.  

3.3. Parlamentul European 

Într-o rezoluție adoptată la 20 mai a.c., deputații au susținut că, în conformitate cu 

prevederile regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență, Parlamentul 

European are dreptul de a primi informații relevante cu privire la stadiul punerii în aplicare a 

planurilor naționale de redresare și reziliență. 

În acest sens, pentru a asigura o mai mare transparență și responsabilitate democratică a 

planurilor naționale de redresare și reziliență, parlamentarii europeni așteaptă să primească din 

partea Comisiei Europene toate informațiile necesare, precum și un rezumat al reformelor și 

investițiilor prevăzute în planurile naționale. 

De asemenea, în aceeași rezoluție, europarlamentarii insistă ca aceste informații să fie 

furnizate Parlamentului într-un format ușor de înțeles și comparabil, însoțite de traduceri ale 

documentelor depuse de statele membre UE. În plus, transparența și responsabilitatea deplină 

prin implicarea Parlamentului European ar asigura și ar consolida legitimitatea democratică și 

sentimentul de apartenență al cetățenilor la Mecanismul de redresare și reziliență.  

Pentru a asigura implicarea societății civile și a autorităților locale și regionale în punerea 

în aplicare a planurilor, eurodeputații solicită Comisiei Europene să invite statele membre să 

consulte toate părțile interesate la nivel național și să le monitorizeze pentru a se asigura că au 

loc consultări extinse cu privire la orice modificări viitoare ale acestor planuri. 

Deputații europeni mai doresc informarea comisiilor de resort ale Parlamentului European 

cu privire la constatările preliminare privind îndeplinirea țintelor convenite și a etapelor 

intermediare, precum și cu privire la planurile naționale de redresare și reziliență. Dacă se 

realizează acest lucru, eurodeputații consideră că vor putea evalua mai bine cheltuirea eficientă 

și adecvată a fondurilor alocate prin intermediul instrumentului NextGenerationEU. 

3.4.  Grupul Bruegel 

Semnalăm și poziția grupul de reflecție independent Bruegel, cu sediul la Bruxelles, care 

elaborează periodic evaluări și opinii despre politicile UE și care este de părere că inițiativa 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_2749
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/31/green-light-from-all-member-states-for-eu-recovery-spending/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020D2053
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04120/pe-solicita-control-democratic-asupra-eforturilor-nationale-de-redresare
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20210517IPR04120/pe-solicita-control-democratic-asupra-eforturilor-nationale-de-redresare
https://www.bruegel.org/tag/next-generation-eu/
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NextGenerationEU pare destul de ambițioasă, iar beneficiile economice și sociale pentru 

cetățenii europeni nu vor putea fi estimate cu ușurință.  

Experții Bruegel atrag atenția asupra dependenței cvasi-totale a întregului mecanism MRR 

de funcționarea și rentabilitatea piețelor de capital europene și internaționale; aspect pe care 

cei de la Brugel îl consideră deosebit de riscant, ținând cont de volatilitatea aproape constantă 

a acestor piețe și a cotațiilor instrumentelor financiare tranzacționate pe aceste piețe. 

Un alt aspect semnalat de grupul Bruegel este cel al îndatorării suplimentare a Uniunii 

Europene prin emiterea periodică de obligațiuni, conform obiectivelor ambițioase ale întregii 

strategii de finanțare a NextGenerationEU 

Nu în ultimul rând, Bruegel accentuează componenta reformelor structurale asupra 

căreia insistă Comisia Europeană în implementarea planurilor naționale de reformă și reziliență 

în majoritatea statelor membre UE, în perioada de recuperare economică post – pandemie. 

 

Link-uri utile: 

- Pagina Comisiei Europene referitoare la Planul de redresare;  

- Pagina Consiliului UE referitoare la instrumentul NextGenerationEU; 

- Think Thank-ul Parlamentului European: Recovery plan for Europe: State of play; 

- The Centre for Economic Policy Research (CEPR): Next Generation EU: A recovery 

plan for Europe; 

- Intereconomics: Review of European Economic Policy: Next Generation EU: A Large 

Common Response to the COVID-19 Crisis; 

- Bruegel: Next Generation EU. 

 

 

Filip Clem 

11 iunie 2021 

https://www.bruegel.org/2020/12/thinking-big-debt-management-considerations-for-the-eus-pandemic-borrowing-plan/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690656/EPRS_BRI(2021)690656_EN.pdf
https://voxeu.org/article/next-generation-eu-recovery-plan-europe
https://voxeu.org/article/next-generation-eu-recovery-plan-europe
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/4/article/next-generation-eu-a-large-common-response-to-the-covid-19-crisis.html
https://www.intereconomics.eu/contents/year/2020/number/4/article/next-generation-eu-a-large-common-response-to-the-covid-19-crisis.html
https://www.bruegel.org/tag/next-generation-eu/

