
PARLAMENTUL ROMANIEI 

C A M E R A  D E P U T A 'f l L O R  

HOTARARE 
privind adoptarea opiniei referitoare la 

Propunerea de Decizie a Parlamentului European �i a Consiliului privind 
mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finantarea masurilor bugetare 
imediate in scopul de a aborda provocarile actuale in materie de migratie, fluxuri 

de refugiati �i amenintari la adresa securitatli 
COM(2018)708 

in temeiul prevederilor art. 67 si ale art. 148 din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii 
nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament si Guvem in domeniul afacerilor europene �i ale 
art. 160 - 185 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor 
nr. 8/1994, republicat, cu modificarile �i completarile ulterioare, 

Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare. 

Articol unic. - Luand in considerare opinia nr. 4c-22/562 adoptata de Comisia pentru afaceri 
europene, in sedinta din 27 noiembrie 2018, Camera Deputatilor: 

1 .  Considera ca actualul Cadru financiar multianual s-a dovedit a fi inadecvat pentru a raspunde la 
o serie de crize, de noi angajamente internationale si de noi provocari politice care nu fusesera 
integrate sau anticipate la momentul adoptarii. 

2. Constata ca, pentru a asigura finantarea necesara, Cadrul financiar multianual a fost utilizat 
pana la limitele sale, inclusiv prin recurgerea la instrumentele de flexibilitate si la instrumentele 
speciale dupa epuizarea marjelor disponibile. 

3 .  Este in consens cu Comisia Europeana in ceea ce priveste nevoia de a consolida instrumentele 
�i mecanismele instituite de Regulamentul (UE, EURA TOM) nr. 131 1/2013 al Consiliului, prin masuri 
la nivelul Uniunii Europene, in scopul finantarii sprijinului pentru masurile de gestionare a crizei 
migratiei, refugiatilor si securitatii. · 

4. Considera ca mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru a completa finantarea la bugetul 
general al Uniunii pentru exercitiul financiar 2019 reprezinta o solutie pentru problemele financiare 
existente, avand in vedere recentele provocari de ordin financiar pe care le presupune criza migrantilor 

si a refugiatilor. 
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5. Considera ca, in vederea Cadrului financiar multianual post-2020, este necesar sa creasca 

responsabilitatea bugetara prin reorientarea bugetului spre rezultate si perforrnanta, iar din punct de 

vedere al flexibilitatii, este necesar ca viitorul Cadru financiar multianual sa fie mutt mai flexibil, dar 

in acelasi timp predictibil, cu mecanisme simplificate. 

6. Subliniaza ca bugetul Uniunii Europene trebuie sa fie unul adaptabil, care sa raspunda noilor 

provocari aparute �i care sa garanteze responsabilitatea Uniunii si capacitatea sa de a raspunde nevoilor 

emergente, provocarilor suplimentare si noilor angajamente internationale. 

7. Subliniaza ca Romania ramane pe deplin angajata in depunerea eforturilor necesare pentru a 

realiza, pe perioada mandatului sau la Presedintia Consiliului UE din 2019, progrese notabile in 

negocierea Cadrului financiar multianual post-2020, astfel tncat programele financiare sa poata fi 

Incepute cat mai repede, iar proiectele finantate sa produca efecte pozitive asupra cresterii economice 

la nivelul intregii Uniuni. 

Aceastii hotdrdre a Jost adoptata de cdtre Camera Deputatilor in sedirua din 
12 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 76 a/in. (2) din Constitutia Romdniei, 
republicatd. 

Bucuresti, 12 decembrie 20 18  

Nr. J o .  

2  

Departamentul legislativ, 
Sef departame 
Georgica To � 
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