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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind 
mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru efectuarea unor plăți 
în avans în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020
(COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2019)0252 – C9-0008/2019),

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 
de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene1,

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20202, 
în special articolul 10,

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară3, în special punctul 11,

– având în vedere rezultatele trilogului din xxx,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0000/2019),

A. întrucât, în conformitate cu articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 
2012/2002, se pune la dispoziție o sumă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea unor plăți 
în avans, prin intermediul creditelor aferente din bugetul general al Uniunii,

1. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

2. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 
Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 
Consiliului și Comisiei.

1 JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
2 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
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ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE pentru efectuarea unor plăți în avans 
în cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2020

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de 
instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene1, în special articolul 4a alineatul (4), 

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, 
Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară2, în special punctul 11,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Obiectivul Fondului de solidaritate al Uniunii Europene („fondul”) este de a-i permite 
Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil situațiilor de urgență, pentru 
a-și manifesta solidaritatea față de populațiile din regiunile afectate de catastrofe.

(2) Fondul nu depășește o valoare anuală maximă de 500 000 000 EUR (la prețurile din 
2011), astfel cum se prevede la articolul 10 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
1311/2013 al Consiliului3.

(3) Articolul 4a alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 prevede că, atunci 
când este necesar pentru a se asigura disponibilitatea la timp a resurselor bugetare, 
fondul poate fi mobilizat până la o sumă maximă de 50 000 000 EUR pentru efectuarea 
unor plăți în avans, creditele aferente fiind înscrise în bugetul general al Uniunii.

(4) Pentru a se asigura disponibilitatea la timp a unor resurse bugetare suficiente în cadrul 
bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2020, ar trebui să se mobilizeze 
cuantumul de 50 000 000 EUR din fond pentru efectuarea unor plăți în avans.

(5) În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea fondului, 
prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul exercițiului financiar 2020,

1 JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
2 JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
3 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
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ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1
În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul bugetar 2020, se mobilizează din 
Fondul de solidaritate al Uniunii Europene cuantumul de 50 000 000 EUR în credite de 
angajament și de plată pentru efectuarea unor plăți în avans.

Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2020.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele
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EXPUNERE DE MOTIVE 

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost instituit pentru a permite Uniunii să 
răspundă situațiilor de urgență provocate de catastrofe naturale majore și să își manifeste 
solidaritatea cu regiunile din Europa afectate de o catastrofă. Fondul poate oferi asistență 
financiară statelor membre și țărilor care se află în etapa de negocieri în vederea aderării la 
Uniune, în cazul unei „catastrofe naturale majore”, adică dacă daunele totale directe provocate 
de catastrofă depășesc 3 miliarde EUR la prețurile din 2011 sau 0,6% din VNB-ul țării în cauză, 
fiind reținută valoarea cea mai mică dintre acestea. Fondul poate fi mobilizat, de asemenea, în 
cazul unor catastrofe regionale. Condițiile care permit mobilizarea FSUE sunt stabilite în actul 
de bază relevant [Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului], modificat în 2014 
[Regulamentul (UE) nr. 661/2014]. 

Regulamentul de stabilire a CFM pentru perioada 2014-20204 (articolul 10) permite 
mobilizarea Fondului în limita unui plafon anual de 500 milioane EUR (la prețurile din 2011), 
peste plafoanele rubricilor relevante din cadrul financiar.

Prezenta propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului nu vizează o catastrofă 
anume. Mai degrabă, obiectivul său este de a înscrie în bugetul general al Uniunii pentru 2020 
suma de 50 de milioane EUR sub formă de credite de angajament și de plată, această sumă fiind 
necesară pentru a plăti într-un mod mai rapid și mai eficient avansurile în cazul unei catastrofe 
care ar putea surveni în exercițiul următor.

Această posibilitate, sprijinită cu tărie de Parlamentul European, există de la reforma din 2014 
și este prevăzută la articolul 4a din Regulamentul de modificare5. Intenția legiuitorului era de a 
accelera plata ajutoarelor, cel puțin parțial, către țările afectate prin plata unui avans, în timp ce 
procesul de luare a deciziilor pentru mobilizarea sprijinului complet era încă în desfășurare. 
Acest lucru asigură disponibilitatea în timp util a resurselor bugetare și crește eficacitatea 
fondului. 

Ar trebui reamintit faptul că avansurile pot fi plătite cu condiția ca statele membre să depună o 
cerere în acest sens și după ce Comisia a realizat o evaluare preliminară a respectivului dosar 
în care se solicită finanțare din partea FSUE. Cuantumul avansului nu ar trebui să depășească 
10 % din contribuția financiară anticipată și, de asemenea, nu ar trebui să depășească suma de 
30 de milioane EUR. Plata avansului nu aduce atingere deciziei finale privind mobilizarea 
fondului. Avansurile plătite în mod necuvenit sunt recuperate de Comisia Europeană de la statul 
membru în cauză. 

De la reforma din 2014, plata ajutoarelor este mai rapidă, timpul mediu necesar pentru întregul 
proces decizional fiind redus cu 12 %. Cu toate acestea, este încă nevoie de un an pentru a 
mobiliza FSUE și pentru ca sprijinul acordat de UE să fie plătit integral. O evaluare 
aprofundată6 a arătat că marja necesară pentru a accelera și mai mult procesul în cadrul de 
reglementare existent este foarte limitată. Posibilitatea unei plăți parțiale în avans rămâne, 
așadar, deosebit de pertinentă. 

4 JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
5 JO L 189, 27.06.2014, p. 143.
6 Evaluarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene 2002-2017, SWD(2019)0186, 15.5.2019.
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Datele de punere în aplicare indică faptul că, din cele 32 de cereri care intră în domeniul de 
aplicare al regulamentului modificat până în prezent, 15 cereri au inclus solicitări de plăți în 
avans, din care 11 au fost aprobate, majoritatea pentru sume destul de mici. Valoarea totală a 
plăților în avans pentru această perioadă se ridică la aproape 40 de milioane EUR, adică o parte 
din resursele disponibile în mod teoretic. Potrivit evaluatorilor, termenul mediu de plată a 
avansului a fost de aproximativ o lună de la depunerea dosarului complet de cerere. 

Având în vedere aceste constatări, raportoarea invită Comisia să evalueze dacă sistemul actual 
de plăți în avans este adecvat și care sunt obstacolele concrete care descurajează statele membre 
să prezinte cereri. În plus, raportoarea invită Comisia să reflecteze asupra unor modalități prin 
care statele membre afectate să folosească mai mult posibilitatea de a primi plăți în avans. Acest 
lucru poate fi legat de propunerea de regulament de modificare7, aflată în prezent în curs de 
revizuire de către Parlament, în care Comisia propune creșterea nivelului plăților în avans la 
25 % din contribuția preconizată din FSUE, limitată la maximum 100 de milioane EUR, precum 
și creșterea nivelului total al creditelor pentru avansurile FSUE din bugetul anual de la 50 de 
milioane EUR la 100 de milioane EUR.

Raportoarea ar dori să reamintească faptul că FSUE, care de la crearea sa a permis Uniunii să 
ofere asistență ca răspuns la o gamă largă de fenomene naturale majore în aproape toate statele 
membre ale Uniunii și în afara acesteia, continuă să fie unul dintre cele mai puternice simboluri 
de solidaritate ale UE în vremuri de criză. Având în vedere că ravagiile schimbărilor climatice 
care afectează statele membre și populația UE sunt din ce în ce mai mari în ceea ce privește 
numărul, amploarea și gravitatea calamităților naturale, devine și mai important să se 
optimizeze disponibilitatea și eficacitatea acestui mecanism valoros de sprijin al UE. 
Raportoarea este ferm convinsă că o capacitate de răspuns promptă, inclusiv printr-un sistem 
mai eficient de plăți în avans, va ajuta Uniunea să își demonstreze solidaritatea cu statele 
membre și regiunile afectate.

Prin urmare, raportoarea recomandă ca sumele propuse pentru plățile în avans să fie incluse în 
bugetul 2020.

7 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
2012/2002 al Consiliului pentru a oferi asistență financiară statelor membre în scopul acoperirii sarcinii financiare 
considerabile suportate de acestea ca urmare a unei retrageri a Regatului Unit din Uniune fără un acord, 4.9.2019, 
COM(2019)0399, 2019/0183 (COD).


