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DECIZIA NR. …/2012/UE 

A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din 

de acordare a unei asistenţe macrofinanciare suplimentare Georgiei

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 212 

alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1,

                                               

1 Poziţia Parlamentului European din 10 mai 2011 şi decizia Consiliului din … 2012.
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întrucât:

(1) Relaţiile dintre Georgia şi Uniunea Europeană se dezvoltă în cadrul politicii europene de 

vecinătate. În 2006, Comunitatea şi Georgia au convenit asupra unui plan de acţiune în 

cadrul politicii europene de vecinătate în care sunt identificate priorităţile pe termen mediu 

ale relaţiilor dintre UE şi Georgia. În 2010, Uniunea şi Georgia au lansat negocierile pentru 

un acord de asociere care urmează să înlocuiască acordul existent de parteneriat şi 

cooperare1. Cadrul relaţiilor UE – Georgia este consolidat şi de Parteneriatul estic lansat 

recent.

(2) După încheierea conflictului armat din august 2008 dintre Georgia şi Federaţia Rusă, 

Consiliul European extraordinar reunit la 1 septembrie 2008 a confirmat dorinţa Uniunii de 

a-şi întări relaţiile cu Georgia. 

(3) Economia georgiană a fost afectată de criza financiară internaţională începând cu al treilea 

trimestru al anului 2008, înregistrându-se scăderea producţiei, declinul veniturilor fiscale şi 

creşterea nevoilor de finanţare externă. 

(4) Cu prilejul Conferinţei internaţionale a donatorilor desfăşurată la 22 octombrie 2008, 

comunitatea internaţională şi-a luat angajamentul de a sprijini redresarea economică a 

Georgiei în conformitate cu evaluarea comună a nevoilor efectuată de Organizaţia 

Naţiunilor Unite şi de Banca Mondială. 

(5) Uniunea a anunţat că va acorda Georgiei asistenţă financiară în valoare de până la 

500 de milioane EUR.

                                               

1 Acordul de parteneriat şi cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunităţile 
Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte 
(JO L 205, 4.8.1999, p. 3).
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(6) Redresarea şi ajustarea economică ale Georgiei sunt sprijinite prin asistenţă financiară din 

partea Fondului Monetar Internaţional (FMI). În septembrie 2008, autorităţile georgiene au 

convenit cu FMI un acord stand-by în valoare de 750 de milioane USD pentru a ajuta 

economia georgiană să efectueze adaptările necesare având în vedere criza financiară.

(7) În urma unei noi deteriorări a situaţiei economice a Georgiei şi a unei revizuiri necesare a 

ipotezelor economice aflate la baza programului FMI, precum şi a creşterii nevoilor 

Georgiei de finanţare externă, Georgia şi FMI au încheiat un acord pentru majorarea cu 

424 de milioane USD a împrumutului în temeiul acordului stand-by, care a primit 

aprobarea Consiliului FMI în august 2009.

(8) Uniunea intenţionează să pună la dispoziţia Georgiei, în perioada 2010-2012, granturi 

pentru sprijin bugetar al Georgiei în valoare de 37 de milioane EUR pe an, în cadrul 

Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat (IEVP).

(9) Georgia a solicitat asistenţă macrofinanciară din partea Uniunii, având în vedere 

deteriorarea situaţiei şi a perspectivelor economice ale Georgiei.

(10) Având în vedere faptul că în balanţa de plăţi a Georgiei persistă un deficit rezidual de 

finanţare, asistenţa macrofinanciară este considerată un răspuns corespunzător la solicitarea 

Georgiei, în contextul actual excepţional, pentru sprijinirea stabilizării economice, 

împreună cu programul actual al FMI. 
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(11) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii care urmează să fie acordată Georgiei (denumită în 

continuare „asistenţa macrofinanciară a Uniunii”) nu ar trebui doar să completeze 

programele şi resursele din partea FMI şi a Băncii Mondiale, ci şi să asigure valoarea 

adăugată a implicării Uniunii.

(12) Comisia ar trebui să asigure faptul că asistenţa macrofinanciară a Uniunii este conformă, 

din punct de vedere juridic şi al conţinutului, cu măsurile adoptate în cadrul diferitelor 

domenii de acţiune externă şi al altor politici pertinente ale Uniunii.

(13) Obiectivele specifice ale asistenţei macrofinanciare a Uniunii ar trebui să fie creşterea 

eficienţei, a transparenţei şi a responsabilităţii. Obiectivele menţionate ar trebui 

monitorizate periodic de către Comisie.

(14) Condiţiile care stau la baza acordării asistenţei macrofinanciare a Uniunii ar trebui să 

reflecte principiile şi obiectivele-cheie ale politicii Uniunii faţă de Georgia.

(15) Pentru a asigura protecţia eficientă a intereselor financiare ale Uniunii în legătură cu 

asistenţa macrofinanciară a Uniunii, este necesar ca Georgia să adopte măsuri 

corespunzătoare pentru prevenirea şi combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte 

nereguli legate de asistenţa menţionată. Este de asemenea necesar ca Comisia să asigure 

controalele corespunzătoare iar Curtea de Conturi să asigure audituri corespunzătoare.
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(16) Deblocarea asistenţei macrofinanciare a Uniunii nu aduce atingere prerogativelor 

autorităţii bugetare.

(17) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii ar trebui gestionată de către Comisie. Pentru a garanta 

că Parlamentul European şi Comitetul economic şi financiar pot să urmărească punerea în 

aplicare a prezentei decizii, Comisia ar trebui să le informeze periodic pe acestea cu privire 

la evoluţia asistenţei şi să le furnizeze documentele relevante.

(18) Pentru a asigura condiţii uniforme de punere în aplicare a prezentei decizii, Comisiei ar 

trebui să i se confere competenţe de executare. Competenţele respective ar trebui să fie 

exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale 

privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de 

executare de către Comisie1,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

                                               

1 JO L 55, 28.1.2011, p. 13.
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Articolul 1

(1) Uniunea pune la dispoziţia Georgiei asistenţă macrofinanciară în cuantum maxim de 46 de 

milioane EUR (denumită în continuare „asistenţa macrofinanciară a Uniunii”), destinată 

sprijinirii stabilizării economice a ţării şi acoperirii nevoilor balanţei sale de plăţi, 

identificate în programul actual al FMI. Din cuantumul maxim menţionat, cel mult 23 de 

milioane EUR vor fi furnizate sub formă de granturi şi cel mult 23 de milioane EUR sub 

formă de împrumuturi. Deblocarea asistenţei macrofinanciare a Uniunii face obiectul

aprobării bugetului Uniunii pentru 2013 de către autoritatea bugetară.

(2) Comisia este abilitată să împrumute resursele necesare în numele Uniunii în vederea 

finanţării componentei de împrumuturi a asistenţei macrofinanciare a Uniunii. Împrumutul 

va avea o durată maximă de 15 ani.

(3) Deblocarea asistenţei macrofinanciare a Uniunii este gestionată de Comisie cu respectarea 

acordurilor sau a înţelegerilor dintre FMI şi Georgia şi a principiilor şi obiectivelor 

esenţiale ale reformei economice prevăzute în acordul de parteneriat şi cooperare încheiat 

între UE şi Georgia. Comisia informează periodic Parlamentul European şi Comitetul 

economic şi financiar cu privire la evoluţia gestiunii asistenţei macrofinanciare a Uniunii şi 

le furnizează acestora documentele relevante.
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(4) Asistenţa macrofinanciară a Uniunii va fi pusă la dispoziţie pe o perioadă de doi ani şi şase 

luni începând din prima zi după intrarea în vigoare a memorandumului de înţelegere 

menţionat la articolul 2 alineatul (1).

Articolul 2

(1) Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de examinare menţionată la articolul 6 

alineatul (2), un memorandum de înţelegere care prezintă condiţiile de politică economică 

şi condiţiile financiare care guvernează asistenţa macrofinanciară a Uniunii, inclusiv un 

calendar pentru îndeplinirea acestor condiţii. Condiţiile de politică economică şi condiţiile 

financiare trebuie să fie coerente cu acordurile sau înţelegerile menţionate la articolul 1 

alineatul (3). Condiţiile menţionate vizează în special îmbunătăţirea eficienţei,

transparenţei şi răspunderii ataşate asistenţei macrofinanciare a Uniunii, inclusiv 

îmbunătăţirea sistemelor de gestionare a finanţelor publice din Georgia. Progresele 

înregistrate pentru realizarea obiectivelor menţionate se monitorizează periodic de către 

Comisie. Condiţiile financiare detaliate ale asistenţei macrofinanciare a Uniunii se

stabilesc în acordul de grant şi în acordul de împrumut care vor fi încheiate de Comisie şi 

autorităţile georgiene.
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(2) Pe parcursul implementării asistenţei macrofinanciare a Uniunii, Comisia monitorizează 

fiabilitatea circuitelor financiare ale Georgiei, a procedurilor administrative şi a 

mecanismelor de control intern şi extern care sunt relevante pentru o astfel de asistenţă, 

precum şi respectarea de către Georgia a calendarului convenit.

(3) Comisia verifică periodic conformitatea politicilor economice ale Georgiei cu obiectivele 

asistenţei macrofinanciare a Uniunii şi îndeplinirea satisfăcătoare a condiţiilor de politică 

economică asupra cărora s-a convenit. În acest scop, Comisia îşi coordonează activitatea cu 

FMI şi cu Banca Mondială şi, dacă este necesar, cu Comitetul economic şi financiar.

Articolul 3

(1) Cu respectarea condiţiilor menţionate la alineatul (2), asistenţa macrofinanciară a Uniunii 

va fi pusă la dispoziţie de către Comisie în două tranşe, fiecare conţinând o componentă de 

grant şi una de împrumut. Mărimea fiecărei tranşe va fi stabilită în memorandumul de 

înţelegere. 

(2) Comisia decide punerea la dispoziţie a tranşelor cu condiţia îndeplinirii satisfăcătoare a 

condiţiilor de politică economică şi a condiţiilor financiare prevăzute în memorandumul de 

înţelegere. Plata celei de a doua tranşe are loc nu mai devreme de trei luni de la punerea la 

dispoziţie a primei tranşe.
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(3) Fondurile Uniunii se plătesc către Banca Naţională a Georgiei. Sub rezerva dispoziţiilor 

stabilite în memorandumul de înţelegere, inclusiv a confirmării nevoilor reziduale de 

finanţare bugetară, fondurile Uniunii pot fi transferate către Trezoreria Georgiei în calitate 

de beneficiar final.

Articolul 4

(1) Operaţiunile de contractare şi de acordare a împrumutului legate de componenta de 

împrumut a asistenţei macrofinanciare a Uniunii se efectuează în euro, utilizând aceeaşi 

dată a cursului de schimb, şi nu expun Uniunea la vreo transformare a scadenţei, la vreo 

asumare a unui risc legat de cursul de schimb sau de rata dobânzii sau la vreun alt risc 

comercial.

(2) La solicitarea Georgiei, Comisia ia măsurile necesare pentru a asigura includerea în 

termenii şi condiţiile de acordare a împrumutului a unei clauze de rambursare anticipată, 

precum şi a unei clauze corespunzătoare în termenii şi condiţiile operaţiunilor Comisiei de 

contractare a împrumutului.

(3) La solicitarea Georgiei şi dacă circumstanţele permit îmbunătăţirea ratei dobânzii 

împrumutului, Comisia poate refinanţa integral sau parţial împrumutul iniţial sau poate 

restructura condiţiile financiare aferente. Operaţiunile de refinanţare sau restructurare se 

efectuează în conformitate cu condiţiile prevăzute la alineatul (1) şi nu au ca efect 

prelungirea termenului mediu de scadenţă al împrumutului în cauză sau majorarea sumei 

datorate la data refinanţării sau restructurării.
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(4) Toate costurile înregistrate de Uniune în legătură cu operaţiunile de contractare şi de 

acordare a împrumutului prevăzute în prezenta decizie sunt suportate de Georgia. 

(5) Comisia informează periodic Parlamentul European şi Comitetul economic şi financiar cu 

privire la evoluţia operaţiunilor menţionate la alineatele (2) şi (3).

Articolul 5

Asistenţa macrofinanciară a Uniunii se implementează în conformitate cu Regulamentul (CE, 

Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil 

bugetului general al Comunităţilor Europene1 şi cu normele de aplicare a acestuia2. În mod concret, 

memorandumul de înţelegere, acordul de împrumut şi acordul de grant care urmează a fi încheiate 

cu autorităţile georgiene prevăd adoptarea de către Georgia a unor măsuri corespunzătoare pentru 

prevenirea şi combaterea fraudei, a corupţiei şi a oricăror altor nereguli în legătură cu asistenţa

macrofinanciară a Uniunii. Pentru a asigura o mai mare transparenţă a gestionării şi a eliberării 

fondurilor, memorandumul de înţelegere, acordul de împrumut şi acordul de grant prevăd totodată 

efectuarea unor controale, inclusiv a unor verificări şi inspecţii la faţa locului, de către Comisie, 

inclusiv de către Oficiul European de Luptă Antifraudă. De asemenea, documentele menţionate

prevăd efectuarea de audituri, inclusiv audituri la faţa locului, dacă este necesar, de către Curtea de 

Conturi.

                                               

1 JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
2 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire 

a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene (JO L 357, 
31.12.2002, p. 1).



5682/1/12 REV 1 AV/ca 11
DG G RO

Articolul 6

(1) Comisia este asistată de un comitet. Acesta este un comitet în sensul Regulamentului (UE) 

nr. 182/2011.

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia 

nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare şi se aplică articolul 5 alineatul (4) al 

treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 7

(1) Până la data de 30 iunie a fiecărui an, Comisia înaintează Parlamentului European şi 

Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei decizii în anul anterior, 

inclusiv o evaluare a acesteia. Raportul indică legătura dintre condiţiile de politică 

economică şi condiţiile financiare prevăzute în memorandumul de înţelegere, 

performanţele economice şi bugetare ale Georgiei la acea dată şi deciziile Comisiei privind 

punerea la dispoziţie a tranşelor din asistenţa macrofinanciară a Uniunii.

(2) În maximum doi ani de la expirarea perioadei de disponibilitate menţionate la articolul 1 

alineatul (4), Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport de evaluare 

ex post.



5682/1/12 REV 1 AV/ca 12
DG G RO

Articolul 8

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele
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I. INTRODUCERE

Comisia a adoptat propunerea sa la 13 ianuarie 2011.

Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură în cadrul ședinței plenare din 

10 mai 2011. Parlamentul European a adoptat trei amendamente.

La 23 ianuarie 2012, Consiliul a ajuns la un acord politic cu privire la textul propunerii1.

În conformitate cu articolul 294 din tratat, Consiliul și-a adoptat poziția în primă lectură la 

10 mai 2012.

II. OBIECTIV

În urma conflictului armat cu Rusia din august 2008 și în contextul crizei financiare mondiale, 

Comisia Europeană a făgăduit, în cadrul Conferinței internaționale a donatorilor din octombrie 

2008, alocarea unei sume de până la 500 de milioane EUR, reprezentând asistența UE în vederea 

sprijinirii economiei georgiene. Această promisiune includea două posibile operațiuni de asistență 

macrofinanciară (AMF) de 46 milioane EUR.

La începutul lunii august 2010, UE a încheiat plata aferentă primei operațiuni de AMF, aprobată de 

Consiliu în noiembrie 20092. Aprobarea celei de a doua operațiuni de AMF este condiționată de 

persistența nevoilor de finanțare externă care nu sunt acoperite de acordul cu FMI.

Într-o scrisoare din data de 10 mai 2010, ministrul georgian de finanțe a solicitat activarea celei de a 

doua părți a fondurilor UE promise de Comisie. Comisia consideră că activarea celei de a doua părți 

a AMF promise în 2008 este justificată, deoarece, în ciuda unei redresări a economiei georgiene, 

balanța de plăți și situația bugetară rămân fragile și vulnerabile.

                                               
1 Documentul 18792/11.
2 Decizia 2009/889/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acordarea de asistență 

macrofinanciară Georgiei.
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Propunerea are ca scop să contribuie la acoperirea nevoilor de finanțare externă ale țării, care au 
fost identificate în cooperare cu FMI în contextul acordului stand-by încheiat cu acesta pentru suma 
de 1,17 miliarde USD, în vigoare din octombrie 2008. Asistența propusă ar urma să se acorde 
jumătate sub formă de granturi și jumătate sub formă de împrumuturi.

III. ANALIZA POZIȚIEI CONSILIULUI ÎN PRIMĂ LECTURĂ

La 1 martie 2011 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European si 
al Consiliului de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (noul Regulament 
privind procedura comitetelor).

Prin urmare, dispozițiile din cadrul propunerii Comisiei privind acordarea unei asistențe 
macrofinanciare suplimentare Georgiei în ceea ce privește exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei trebuiau să fie aliniate la Regulamentul nr. 182/2011.

În luna aprilie 2011, au avut loc contacte informale între Parlamentul European, Comisie și 
Consiliu, astfel cum este prevăzut la punctele 16-18 din Declarația comună privind aspectele 
practice în cadrul procedurii de codecizie1.

Parlamentul European nu a fost de acord cu Consiliul în privința modificărilor necesare în vederea 
alinierii dispozițiilor privind exercitarea competențelor de executare la Regulamentul nr. 182/2011.

În mai 2011, Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură, introducând modificările 
cu privire la următoarele puncte:

Considerentul (18) - competențele de executare
Amendamentul 1 al Parlamentului European

Formularea considerentului (18) privind acordarea competențelor de executare Comisiei este 
adaptat pentru a ține seama de intrarea în vigoare a Regulamentului nr. 182/2011.

Amendamentul 1 a fost inclus în poziția în primă lectură a Consiliului.

                                               
1 JO C 145, 30.6.2007, p. 5.
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Articolul 2 - Adoptarea memorandumului de înțelegere

Amendamentul 2 al Parlamentului European

Amendamentul 2 al Parlamentului European prevede adoptarea unui memorandum de înțelegere 

care conține condițiile financiare și de politică economică de care depinde asistența macrofinanciară 

a Uniunii în conformitate cu procedura de consultare.

Acest amendament este respins de către Consiliu pe motiv că, în conformitate cu Regulamentul 

nr. 182/2011, memorandumul de înțelegere ar trebui adoptat conform procedurii de examinare.

Articolul 6 - Comitetul

Amendamentul 3 al Parlamentului European

Amendamentul 3 al Parlamentului European face trimitere la articolul 4 din Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011 (procedura de consultare).

Acest amendament este respins de Consiliu din aceleași motive ca amendamentul 2, și anume 

deoarece acesta consideră că ar trebui să se aplice procedura de examinare.

În plus, Consiliul propune adăugarea mențiunii că, în cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, 

Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare.

IV. CONCLUZIE

Poziția Consiliului aduce modificări poziției Parlamentului European în primă lectură numai în ceea 

ce privește dispozițiile privind exercitarea competențelor de executare pentru a asigura alinierea 

corespunzătoare a acestora la noul Regulament privind procedura comitetelor (182/2011). Consiliul 

așteaptă cu interes discuții constructive cu Parlamentul European în a doua lectură, în vederea 

adoptării deciziei cât mai curând posibil.

--------------
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2010/0390 (COD)

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene

privind

poziția Consiliului în primă lectură referitoare la adoptarea unei decizii a Parlamentului 
European și a Consiliului privind acordarea de asistență macrofinanciară suplimentară 

Georgiei

1. CONTEXT

Data transmiterii propunerii către Parlamentul European și Consiliu

[document COM(2010) 804 final – 2010/0390 COD)] 13 ianuarie 2011

Data avizului Comitetului Regiunilor nu se aplică

Data adoptării poziției Parlamentului European în primă lectură 10 mai 2011

Data transmiterii propunerii modificate nu se aplică

Data adoptării poziției comune a Consiliului 10 mai 2012 

2. OBIECTIVUL PROPUNERII COMISIEI

Propunerea face parte dintre angajamentele potențiale ale UE, anunțate în cadrul Conferinței 
donatorilor din 2008. Obiectivele propunerii privind acordarea de asistența macrofinanciară 
(AMF) sunt: 

 să contribuie la acoperirea nevoilor de finanțare externă ale Georgiei și la diminuarea 
nevoilor de finanțare bugetară;

 să sprijine eforturile de consolidare financiară și stabilizarea externă, în cadrul unui 
program al Fondului Monetar Internațional.

 să sprijine eforturile de reformă structurală menite să stimuleze creșterea sustenabilă și 
să mărească transparența și eficiența gestionării finanțelor publice.

 să faciliteze și să încurajeze eforturile depuse de autoritățile georgiene vizând punerea 
în aplicare a măsurilor stabilite în cadrul planului de acțiune PEV 
Uniunea Europeană-Georgia și al Parteneriatul estic, pentru a promova consolidarea 
integrării economice și financiare cu UE, precum și în conformitate cu planul de 
instituire a unei „zone de liber schimb complex și cuprinzător” între cele două părți.
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3. COMENTARII PRIVIND POZIțIA CONSILIULUI

3.1. Observații generale cu privire la poziția Consiliului în primă lectură

Cuprinzătorul pachet al UE (în valoare de până la 500 de milioane EUR) destinat sprijinirii 
redresării economice a Georgiei și prezentat în octombrie 2008, cu ocazia Conferinței 
internaționale a donatorilor de la Bruxelles, organizate în urma conflictului cu Rusia din 
august 2008, includea două potențiale operațiuni de asistență macrofinanciară, în valoare de 
46 de milioane EUR fiecare. Prima dintre acestea a fost pusă în aplicare cu succes în perioada 
2009-2010. În ceea ce o privește pe cea de-a doua, la 13 ianuarie 2011 Comisia a adoptat o 
propunere privind acordarea de AMF suplimentară Georgiei. 

Parlamentul European a votat propunerea în sesiune plenară, la data de 10 mai 2011 și a 
adoptat o rezoluție legislativă conținând modificări care au fost acceptate integral de către 
Comisie și incluse în textul propunerii. Scopul principal al acestor modificări era luarea în 
considerare a intrării în vigoare, în martie 2011, a noului regulament privind comitologia1. 
Comisia recunoaște faptul că modificările aduse propunerii inițiale erau necesare datorită 
noului regulament privind comitologia și sprijină avizul Parlamentului European conform 
căruia adoptarea memorandumului de înțelegere (MoU) privind Programul AMF ar trebui să 
fie reglementată prin procedura de consultare și nu prin procedura de examinare, așa cum a 
sugerat Consiliul. 

La 15 decembrie 2011, COREPER a ajuns la un acord cu majoritate calificată privind 
adoptarea unei poziții comune, acord care insistă asupra utilizării procedurii de examinare 
pentru adoptarea memorandumului de înțelegere privind AMF. Această poziție a fost 
confirmată de acordul politic adoptat de Consiliu la 23 ianuarie 2012.

Pe parcursul discuțiilor anterioare din cadrul Grupului de lucru al consilierilor financiari, 
Comisia a pledat în favoarea utilizării procedurii de consultare pentru adoptarea MoU și a 
sprijinit propunerea de soluție de compromis venită din partea președinției. Această soluție ar 
fi instituit procedura de examinare ca regulă generală, dar ar fi permis procedura de 
consultare, în cazul de față pe baza articolului 2 alineatul (3) a doua teză din regulamentul 
privind comitologia, care prevede că, în cazuri justificate în mod corespunzător, se poate 
aplica procedura de consultare pentru adoptarea unor acte de punere în aplicare, atunci când 
procedura de examinare este, în principiu, aplicabilă. Textul propunerii de compromis 
susținea că, deoarece AMF propusă (i) era complementară operațiunii aprobate în 2009 și (ii) 
avea o valoare maximă modestă (46 de milioane EUR), erau îndeplinite condițiile de aplicare 
a procedurii de consultare. Cu toate acestea, președinția nu a reușit să creeze un consens, iar 
soluția sa de compromis nu a fost adoptată.

Comisia este preocupată de faptul că o a doua lectură va întârzia și mai mult acordarea 
asistenței propuse: este important ca AMF propusă pentru Georgia să fie aprobată cât mai 
repede. 

Comisia a adoptat propunerea în ianuarie 2011, în urmă cu aproximativ un an și consideră 
regretabilă existența acestei întârzieri, cu atât mai mult cu cât cei doi colegislatori sunt de 
acord cu privire la conținutul propunerii, care, așa cum s-a menționat, își are originea într-un 
angajament financiar asumat în 2008.Comisia consideră esențială luarea unei decizii privind 

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011.



RO 4 RO

procedura care trebuie aplicată pentru adoptarea MoU. Trebuie de asemenea precizat că 
nerezolvarea problemelor legate de propunerea vizând Georgia poate conduce la blocarea 
oricărei noi propuneri privind acordarea de AMF, scenariu care trebuie evitat, nu în ultimul 
rând deoarece înrăutățirea situației din mediul financiar mondial, la care se adaugă impactul 
economic și financiar al Primăverii arabe în vecinătatea sudică a UE, pot avea drept rezultat 
primirea de către UE a unor noi cereri de sprijin complementar sub formă de AMF.

3.2. Acord în stadiul poziției Consiliului

De la adoptarea de către Parlamentul European a poziției sale în primă lectură, dialogul 
interinstituțional dintre Consiliu și Parlament nu a fost încununat de succes. Parlamentul s-a 
exprimat clar în favoarea utilizării procedurii de consultare pentru adoptarea 
Memorandumului de înțelegere, în timp ce Consiliul consideră că, în conformitate cu noul 
regulament privind comitologia, ar trebui utilizată procedura de examinare. Nu s-a reușit 
găsirea unui compromis cu privire la acest aspect, în ciuda reuniunilor neoficiale dintre părți.

4. CONCLUZIE

Comisia se pronunță în favoarea aplicării procedurii de consultare pentru adoptarea MoU. 
Prin urmare, ea nu este de acord cu poziția comună a Consiliului, adoptată la 10 mai 2012. 
Dar, după cum s-a arătat mai sus, găsirea unei soluții rapide este esențială în opinia Comisiei, 
care este pregătită să contribuie la realizarea unui compromis rapid între cei doi colegislatori 
în această chestiune.
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