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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare
2012/2075 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 175, articolul 212 și articolul 222 din TFUE,

– 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 Acordul interinstituțional din 7 noiembrie 2002 între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind finanțarea Fondului de solidaritate al Uniunii 
Europene, care completează Acordul interinstituțional din 6 mai 1999 între Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și îmbunătățirea procedurii 
bugetare2,

– având în vedere Comunicarea Comisei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor intitulată „Viitorul Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene” (COM(2011)0613),

– având în vedere raportul Comisiei privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene –
raport anual 2010 (COM(2011)0694),

– având în vedere raportul Comisiei privind Fondul de solidaritate al Uniunii Europene –
raport anual 2008 și raportul privind experiența dobândită după șase ani de aplicare a 
noului instrument (COM(2009)0193),

– având în vedere Rezoluția sa referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene3,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European 
și Comitetul Regiunilor, intitulată „Viitorul Fondului de Solidaritate al Uniunii 
Europene”4

– având în vedere Raportul special nr. 3/2008 al Curții de Conturi Europene privind „Fondul 
de Solidaritate al Uniunii Europene: cât de rapid, eficient și flexibil este acesta?”5,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

                                               
1 JO L 311, 14.11.2002, p. 3.
2 JO C 283, 20.11.2002, p. 1.
3 JO C 297 E, 7.12.2006, p. 331.
4 JO C 181, 21.6.2012, p. 52.
5 JO C 153, 18.6.2008, p. 1.
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– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A70000/2012),

A. întrucât, potrivit articolului 222 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
Uniunea și statele sale membre vor acționa împreună, în spiritul solidarității, în cazul în 
care un stat membru este victimă a unei catastrofe naturale sau antropice sau devine ținta 
unui atac terorist;

B. întrucât Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este principalul instrument de 
concretizare a acțiunii solidare a Uniunii, acordând un sprijin financiar important statelor 
membre sau regiunilor afectate de catastrofe grave;

C. întrucât, atunci când este necesară mobilizarea Fondului de solidaritate, acesta este 
perceput în mare măsură drept unul dintre cele mai viabile instrumente de care dispune 
Uniunea Europeană, constituind manifestarea cea mai clară, hotărâtă și importantă a 
solidarității europene față de acei cetățeni ai Uniunii care se confruntă cu o situație 
dificilă;

D. întrucât propunerea legislativă din 2005 referitoare la un nou regulament privind Fondul 
de solidaritate a beneficiat de un sprijin important din partea Parlamentului European, însă 
nu a fost acceptată de majoritatea statelor membre și, în final, a fost retrasă de către 
Comisie;

E. întrucât criza actuală obligă statele membre și Uniunea să nu efectueze cheltuieli excesive;

F. întrucât o serie de rapoarte au concluzionat că este necesară modificarea actualului 
Regulament privind Fondul de solidaritate1, cu scopul principal de a-i accelera 
funcționarea și de a-i îmbunătăți operativitatea, respectând întotdeauna principiul 
subsidiarității,

Aplicarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

1. subliniază importanța Fondului de solidaritate ca instrument principal ce îi permite 
Uniunii Europene să reacționeze în fața unei catastrofe grave, care are loc într-un teritoriu 
al Uniunii sau într-o țară învecinată;

2. insistă asupra faptului că, deși este perceput în mod favorabil de către populație, fondul 
trebuie îmbunătățit din punctul de vedere al operativității și totodată trebuie să devină mai 
flexibil, mai rapid și mai vizibil, cu scopul de a îmbunătăți credibilitatea Uniunii Europene 
în fața cetățenilor săi;

3. subliniază importanța sprijinului acordat statelor membre din Fondul de solidaritate, în 

                                               
1 Raportul special al Curții de Conturi nr. 3/2008; Raportul Comisiei privind Fondul de solidaritate al Uniunii
Europene – raport anual 2010 (COM(2011)694) final, 31/10/2011; Raportul Comisiei privind Fondul de 
solidaritate al Uniunii Europene – raport anual 2008 și raportul privind experiența dobândită după șase ani de 
aplicare a noului instrument, COM/2009/0193 final, 23/04/2009; Avizul Comitetului Economic și Social 
European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor, intitulată „Viitorul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene”, 
COM(2011) 613 final, ECO/319, 28/03/2012.
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vederea reducerii presiunilor exercitate asupra finanțelor publice în cazul unor situații de 
urgență provocate de o catastrofă gravă căreia, deseori, statele membre nu îi pot face față;

4. exprimă necesitatea îmbunătățirii eficacității și rapidității procedurilor administrative 
necesare pentru mobilizarea fondului; faptul că este necesară intervenția a trei instituții 
europene pentru aprobare întârzie și prelungește prea mult intervalul de timp necesar 
pentru a ajuta statele membre afectate de o catastrofă;

5. subliniază faptul că majoritatea cererilor (63 %) au fost depuse în cadrul categoriei 
excepționale „catastrofă regională”, iar 66 % dintre acestea au fost respinse în urma 
evaluării de către Comisie;

6. consideră că, în cazul dezastrelor considerate „cu evoluție lentă”, dispozițiile actuale ale 
regulamentului vizat ridică dificultăți juridice și practice în ceea ce privește mobilizarea, 
datorate în principal termenului regulamentar de 10 săptămâni, stabilit ca termen limită 
pentru depunerea cererilor;

Recomandări pentru îmbunătățirea Fondului de solidaritate

7. își manifestă satisfacția față de decizia Comisiei referitoare la necesitatea revizuirii 
actualului Regulament privind Fondul de solidaritate, în vederea îmbunătățirii funcționării 
și operativității acestuia; împărtășește opinia Comisiei potrivit căreia, în condițiile crizei 
economice actuale, propunerea de modificare a regulamentului nu trebuie să implice 
sarcini financiare suplimentare, nici pentru bugetul comunitar, nici pentru bugetele 
statelor membre;

8. reamintește faptul că trebuie să se aplice în continuare principiul potrivit căruia cine a 
provocat daunele este cel care plătește, astfel încât utilizarea Fondului de solidaritate să nu 
îi exonereze de răspundere pe cei responsabili de producerea unei catastrofe;

9. regretă faptul că opoziția manifestată de anumite state membre, care își exprimă temerea 
cu privire la faptul că modificările importante aplicate temeiului juridic al acestui 
instrument vor conduce la cheltuieli semnificative, limitează adaptarea Regulamentului 
din anul 20021 la anumite clarificări și la încercarea de îmbunătățire a operativității 
acestuia;reamintește că, din păcate, încă de la înființarea sa, catastrofele din regiunile 
Uniunii Europene s-au extins semnificativ în ceea ce privește numărul, gravitatea și 
intensitatea;

10. salută, cu toate acestea, faptul că simpla introducere a anumitor ajustări la documentul 
legislativ în vigoare va realiza îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește funcționarea 
acestuia, menținându-i rațiunea de existență și caracterul, care constă în principal în a 
dispune de un instrument rapid și eficace, care să le poată oferi asistență cetățenilor 
afectați de un fenomen ce le modifică profund condițiile de trai și bunăstarea;

11. se întreabă dacă o definiție mai clară și mai exactă a conceptului de catastrofă ar putea 
contribui la reducerea scepticismului multora dintre statele membre care se opun unei 

                                               
1 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2012/2002 din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al 
Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p.3);
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reforme profunde a acestui instrument comunitar;

Reducerea timpului necesar pentru acordarea ajutorului

12. insistă asupra urgenței și necesității simplificării proceselor birocratice necesare pentru 
mobilizarea acestui instrument comunitar, astfel încât să se reducă intervalul de timp 
dintre momentul producerii catastrofei și momentul în care statul membru afectat primește 
ajutor, care, în unele situații, depășește un an; reamintește, cu toate acestea, faptul că acest 
instrument nu a fost creat pentru oferirea unui răspuns rapid, ci pentru refinanțarea 
operațiunilor de urgență finanțate inițial de autoritățile publice din statul afectat;

13. consideră interesantă și oportună propunerea Comisiei referitoare la fuzionarea deciziilor 
de subvenție și a acordurilor de execuție la nivelul Comisiei și al statelor membre, întrucât 
ar permite o economie de timp și, în consecință, un răspuns mai rapid;

14. consideră că, având în vedere incertitudinea și imprevizibilitatea numărului și gravității 
catastrofelor ce pot avea loc, FSUE trebuie să rămână, ca în prezent, în afara bugetului 
comunitar și să se mobilizeze atunci când se produc astfel de catastrofe;

15. împărtășește ideea potrivit căreia introducerea plăților în avans față de cerere constituie de 
asemenea o manieră viabilă de accelerare a procesului de ajutorare a statelor afectate de 
dezastre și ar contribui la îmbunătățirea eficacității Fondului de solidaritate; consideră că, 
în cazul în care se adoptă, avansurile ar trebui să reprezinte un procent fix din totalul 
ajutorului care se prevede că se va acorda și că, în cazul în care cererea nu este acceptată, 
sumele vor fi transferate în fondurile comunitare;

O mai bună claritate în ceea ce privește sfera de aplicare și definițiile

16. solicită Comisiei să definească în mod clar domeniul de aplicare și obiectul fondului, 
eliminând orice posibilă incertitudine juridică referitoare la amploarea acestuia și evitând, 
de asemenea, depunerea de cereri de către statele membre care se simt presate de cetățenii 
lor în acest sens, cu toate că știu că cererile respective ar trebui respinse;

17. consideră că, în cazul în care o catastrofă generează „efecte în cascadă”, daunele 
colaterale trebuie să fie în continuare acoperite de fond, atunci când afectează în mod 
semnificativ structura socioeconomică a unei regiuni;

18. subliniază necesitatea clarificării eligibilității catastrofelor produse la nivel regional, 
introducând un criteriu obiectiv care să permită asimilarea lor în categoria celorlalte 
catastrofe, eliminând orice posibilitate de interpretare speculativă și orice dubiu al 
solicitanților cu privire la posibila lor admisibilitate;

19. consideră că criteriul bazat pe pragul de venituri s-ar putea adopta drept criteriu general de 
bază pentru orice tip de catastrofă; insistă că, în cazul în care acesta devine un indicator de 
determinare a eligibilității unei catastrofe de dimensiune regională, el ar trebui adaptat 
pentru a se alinia la nivelurile PIB regional din ultimul an pentru care se dețin cifre 
oficiale și i-ar trebui aplicat un factor predefinit de corecție, care să includă pierderile 
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necuantificabile din punctul de vedere al veniturilor, precum și efectele directe și indirecte 
care însoțesc în general o catastrofă regională, adesea cu mult superioare celor 
contabilizate din punctul de vedere al veniturilor;

20. consideră că pragul de daune de 1,5 % din PIB-ul regional la nivelul NUTS 2, propus 
pentru a defini eligibilitatea unei catastrofe de tip regional, ar clarifica așteptările privind 
admisibilitatea unei posibile solicitări de mobilizare a fondului, însă subliniază că, 
ajungându-se practic la același rezultat ca în cazul criteriilor actuale privind catastrofele 
regionale, practic toate cele produse la nivel regional vor rămâne inadmisibile; insistă, 
așadar, asupra faptului că un prag atât de ridicat nu va oferi răspunsul pe care îl speră 
cetățenii și, așadar, nu se vor evita frustrările victimelor unei catastrofe care, dimpotrivă, 
vor condamna în continuare atitudinea Uniunii ca fiind lipsită de sensibilitate față de 
cetățenii săi;

21. subliniază faptul că trebuie să fie clară includerea secetei ca domeniu tematic eligibil 
pentru Fondul de solidaritate, ce vizează combaterea efectelor socioeconomice și de 
mediu ale acestor episoade în contextul dispozițiilor Directivei-cadru privind apa și luând 
în considerare faptul că este vorba de o probleme structurală de durată, greu de adaptat la 
termenele de înregistrare stabilite și cu grave repercusiuni asupra dezvoltării sociale și 
economice a regiunilor afectate; insistă, așadar, asupra faptului că, în cazul unor secete 
grave sau al altor dezastre care se desfășoară lent, dispozițiile specifice trebuie introduse 
fixând data primei acțiuni a autorităților publice împotriva fenomenului, permițând astfel 
un răspuns rapid și clar din punct de vedere juridic;

22. îndeamnă Comisia să analizeze și să adapteze criteriile pentru ca Fondul de solidaritate să 
poată oferi un răspuns catastrofelor naturale cu caracter mediteraneean, acestea fiind cele 
care, parțial din cauza schimbărilor climatice, generează în ultimii ani cele mai mari 
dezastre naturale produse pe teritoriul Uniunii;

23. subliniază că, având în vedere instrumentele existente, este foarte dificil să se ofere un 
răspuns adecvat, la nivelul Uniunii, pentru crizele grave care nu au caracter natural, astfel 
cum s-a constatat în cazurile de accidente industriale, sau pentru crizele grave de sănătate 
publică, și că este necesar ca, în cazul în care se produc astfel de evenimente, Uniunea să 
dispună de instrumente adecvate pentru a oferi un răspuns adecvat;

24. îndeamnă ca, în viitorul cadru financiar 2014-2020, regiunile să poată dispune de 
suficientă flexibilitate și de redistribuirea resurselor care le vor fi alocate, astfel încât să 
poată avea la dispoziție, în cazul în care consideră necesar și convenabil, mai multe 
resurse în situația unei catastrofe;

o

o o

25. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor naționale.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Fondul de solidaritate: Zece ani de succes în aplicarea principiului solidarității în UE

După devastatoarele inundații produse în 2002 în Europa Centrală și în condițiile absenței 
unui instrument care să îi permită să răspundă în fața populației afectate și să ajute statul 
membru afectat de o catastrofă, UE a creat un nou instrument: Fondul de solidaritate al 
Uniunii Europene.

De atunci, regulamentul elaborat la momentul respectiv nu a suferit nicio modificare de natură 
să îl adapteze la noile necesități și să corecteze vreuna dintre deficiențele care s-au putut 
constata în legătură cu funcționarea sa, pe parcursul celor zece ani de viață.

Încă de la crearea sa și până în septembrie 2012, fondul a acordat sprijin financiar pentru 
combaterea daunelor provocate de 49 de catastrofe, în special de inundații și de incendii.

În ultimii ani, Comisia primește tot mai multe cereri, parțial întrucât au avut loc mai multe 
catastrofe și parțial întrucât normele în vigoare nu sunt suficient de clare pentru a elimina 
dubiile cu privire la posibila acoperire și admisibilitate a catastrofelor apărute din punctul de 
vedere al normelor excepționale pentru categoria catastrofelor regionale extraordinare.

Formularea actuală a regulamentului pentru acest tip de catastrofe este ambiguă și le oferă 
speranțe false cetățenilor statelor membre solicitante, iar acestea din urmă, în repetate rânduri, 
depun cererile ca urmare a presiunilor exercitate de propriii cetățeni și de rivalii politici, care 
solicită acțiuni și răspunsuri hotărâte din partea Uniunii și a autorităților naționale.

Aceasta justifică necesitatea fundamentală a revizuirii regulamentului în vigoare, astfel încât 
lansarea sa să coincidă cu noua perioadă financiară 2014-2020.

În pofida deficiențelor de funcționare care s-au putut constata pe parcursul acestor ani, Fondul 
de solidaritate s-a dovedit a fi unul dintre instrumentele comunitare cele mai de succes și 
apreciate, fiind unul dintre puținele instrumente de care dispune Uniunea pentru a-și putea 
demonstra solidaritatea și apropierea față de cetățenii europeni.
În pofida sprijinului semnificativ exprimat în anul 2005 de Parlamentul European pentru 
propunerile Comisiei Europene care presupuneau o revizuire profundă a regulamentului în 
vigoare, un număr important de delegații din cadrul Consiliului nu și-au oferit sprijinul, iar 
proiectul de revizuire a trebuit să fie abandonat, propunerea legislativă fiind retrasă și arhivată 
până în prezent.

Schimbările în situația economică a Uniunii și a majorității statelor sale membre au 
determinat Comisia, într-o nouă încercare de readaptare a acestui instrument la realitatea 
actuală, să fie moderată în ambițiile sale, propunând doar acele schimbări de procedură care, 
fără a presupune costuri suplimentare, sunt capabile să îmbunătățească operativitatea fondului
Această nouă propunere de reformă vizează simplificarea procedurilor, precum și accentuarea 
clarității, preciziei și transparenței definițiilor.

Necesitatea introducerii de modificări minore pentru îmbunătățirea funcționării și
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calității FSUE
Climatul politic actual caracterizat de o situație bugetară dificilă a multor state membre face 
ca acestea din urmă să nu fie în măsură să accepte o propunere similară celei din 2005.
Majoritatea statelor membre au subliniat că nu vor admite schimbări substanțiale la nivelul 
temeiului juridic sau al funcționării Fondului de solidaritate.

Prin urmare, Comisia a abandonat complet ideea reluării propunerii din 2005 și își prezintă 
ideile cu fermitate, însă cu moderație.
Se acceptă în unanimitate faptul că Fondul de solidaritate trebuie să devină totuși mai eficace.

Seria de consultări organizate de către Comisie în ultimii ani și raportul Curții Europene de 
Conturi din 2008 privind funcționarea sa arată că, deși în cazul catastrofelor mari fondul 
funcționează în mod satisfăcător, nu același lucru se întâmplă și în cazul dezastrelor mai mici, 
care trebuie să facă obiectul excepției regionale. Curtea concluzionează că definiția 
catastrofelor regionale este ambiguă și că acest lucru ridică probleme pentru depunerea 
cererilor care, în majoritatea cazurilor, sfârșesc prin a fi respinse.

Curtea critică în mod ferm lipsa de rapiditate a mobilizării acestui instrument de solidaritate.

În vederea remedierii acestor deficiențe, Comisia Europeană a prezentat comunicarea vizată 
de documentul de față, în scopul rezolvării problemelor descrise.
În Comunicarea sa privind viitorul Fondului de solidaritate din octombrie 2011, Comisia își 
prezintă ideea de îmbunătățire a fondului, limitându-se la o serie de ajustări ale 
regulamentului în vigoare care, pe de altă parte, își menține rațiunea de existență și caracterul.
Comisia nu modifică alocarea financiară sau sfera de aplicare, aceste aspecte fiind cele care 
au condus la respingerea propunerii anterioare de către Consiliu.

Intenția Comisiei, în cazul în care ideile sale vor fi bine primite, este aceea de a elabora o 
nouă propunere de regulament în funcție de ceea ce se va hotărî, care ar trebui să intre în 
vigoare începând cu anul 2014, împreună cu celelalte propuneri legislative în curs de 
elaborare.
Având în vedere toate aceste limitări, raportoarea este complet convinsă de utilitatea și 
funcționalitatea acestui instrument comunitar. Instrumentul oferă sprijin pentru operațiunile 
de urgență în cazul unei catastrofe, reduce sarcina financiară pe care statele membre trebuie să 
o suporte în astfel de situații și permite întregii Uniuni să își manifeste solidaritatea față de 
cetățenii săi care se confruntă cu o situație dificilă.
Raportoarea este de acord cu Comisia în ceea ce privește necesitatea îmbunătățirii eficacității 
instrumentului, reducând timpul scurs între producerea unei catastrofe și acordarea ajutorului.
Procedurile administrative sunt lente, complicate și confuze, însă acest lucru ar putea fi evitat 
prin mici modificări, care nu ar schimba nucleul fundamental al regulamentului comunitar 
actual.

În ceea ce privește constatarea potrivit căreia majoritatea problemelor au legătură cu cererile 
ce fac obiectul excepției regionale, raportoarea consideră că trebuie să se definească în mod 
clar accesul la fond atunci când se produce un dezastru dintre cele considerate „mici”.

Raportoarea consideră de asemenea că, în cazul catastrofelor cu evoluție lentă, frecvente mai 
ales în zonele nordice ale Uniunii, deși acestea constituie o problemă structurală și de lungă 
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durată, există dificultăți în ceea ce privește adaptarea la termenele de înregistrare prevăzute în 
regulament, iar acest lucru ar trebui corectat.

Raportoarea susține și sprijină necesitatea definirii într-o manieră clară și precisă a 
conceptului de catastrofă, a definirii unui criteriu general pentru a evalua gravitatea daunelor 
și a stabilirii unor praguri adaptate nivelului teritorial corespunzător, astfel încât acest lucru să 
le determine atât pe statele membre, cât și pe cetățeni să își elimine dubiile și atitudinile 
negative față de Uniunea Europeană, considerând că aceasta nu oferă un răspuns adecvat la 
problemele lor.

Raportoarea susține, de asemenea, ideea reducerii birocrației necesare pentru mobilizarea 
fondului Aceasta consideră că acordarea de avansuri ar fi foarte utilă și adecvată și că 
fuzionarea procedurilor și deciziilor ar contribui la accelerarea semnificativă a procedurii 
actuale.

Raportoarea susține că acest instrument trebuie să rămână în continuare în afara bugetului 
comunitar, întrucât nu se poate cunoaște dinainte în ce măsură va trebui utilizat pe parcursul 
anului. Această opinie este în acord cu ideea generală a Parlamentului potrivit căreia 
instrumentele care trebuie să ofere un răspuns în situațiile de criză excepțională și neprevăzută 
trebuie să rămână instrumente extrabugetare.

După cum a precizat, raportoarea este de acord cu necesitatea clarificării criteriilor de acces, 
în special în domeniul catastrofelor regionale, însă susține că, deși criteriul bazat pe PIB 
regional este un bun indicator, pragul stabilit este în continuare prea ridicat pentru a răspunde 
catastrofelor tot mai frecvente și mai grave produse în regiunile europene. Aceasta consideră 
că ar trebui asigurat un anumit grad de flexibilitate, de exemplu sub forma unui indicator fix 
de corecție, care să reflecte daunele necuantificabile din punctul de vedere al veniturilor, 
precum cele peisagistice, recreative, ambientale etc. și care au repercusiuni importante asupra 
stilului de viață și asupra condițiilor socioeconomice din regiunile afectate.

Raportoarea consideră că fondul trebuie să poată interveni în continuare în cazul în care se 
produc circumstanțe excepționale, chiar și în situația în care catastrofa nu atinge pragul de 
eligibilitate. Raportoarea salută inițiativa Comisiei, deși este conștientă că, având în vedere 
instrumentele actuale, este foarte dificil să se răspundă în mod corespunzător la crizele grave, 
care nu au origine naturală.


