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Fondul de solidaritate al Uniunii Europene, implementare și aplicare  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 ianuarie 2013 referitoare la 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 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 Poziţia sa din 18 mai 2006 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 
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acesta?”1, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7-0398/2012), 

A. întrucât, potrivit articolului 222 din TFUE, 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 FSUE, 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 FSUE 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 UE să nu efectueze cheltuieli excesive;  

F. întrucât o serie de rapoarte2 au concluzionat că este necesară modificarea actualului 

Regulament privind FSUE, cu scopul principal de a-i accelera funcționarea și de a-i 

îmbunătăți operativitatea, respectând întotdeauna principiul subsidiarității,  

Implementarea FSUE 

1. subliniază importanța FSUE ca instrument principal ce îi permite Uniunii Europene să 

reacționeze în fața unei catastrofe grave, care are loc pe teritoriul Uniunii sau în țările care 

se află în procesul de negociere pentru aderarea la UE; 

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 și mai vizibil, cu scopul de a îmbunătăți credibilitatea Uniunii Europene în fața 

cetățenilor săi; 

3. subliniază importanța sprijinului acordat statelor membre din FSUE, în vederea reducerii 

presiunilor exercitate asupra finanțelor publice în cazul unor situații de urgență provocate 
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de o catastrofă gravă căreia, deseori, statele membre nu îi pot face față; 

4. consideră că actuala durată de mobilizarea a fondului este inacceptabil de mare și astfel 

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, diminuând astfel rezultatele 

scontate; 

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, 

și solicită, prin urmare, Comisiei să ia în considerare demonstrarea unei flexibilități 

sporite în ceea ce privește termenul-limită pentru depunerea cererilor, astfel încât să se 

poată acorda o atenție deosebită garantării faptului că astfel de daune pot fi acoperite și 

prin FSUE; 

Recomandări privind modalitățile de îmbunătățire a FSUE 

7. își manifestă satisfacția față de decizia Comisiei referitoare la necesitatea revizuirii 

actualului Regulament privind FSUE, 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 Uniunii, 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 FSUE să nu îi exonereze de 

răspundere pe cei responsabili de producerea unei catastrofe; 

9. consideră 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 este nejustificată și limitează adaptarea 

Regulamentului din anul 2002 la anumite clarificări și la încercarea de îmbunătățire a 

operativității acestuia; reamintește că, din păcate, încă de la înființarea FSUE, catastrofele 

din regiunile Uniunii Europene s-au extins semnificativ în ceea ce privește numărul, 

forma de manifestare, 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 cu promptitudine 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 

reforme profunde a acestui instrument al UE; 



Reducerea timpului necesar pentru acordarea ajutorului  

12. insistă asupra urgenței și necesității simplificării proceselor birocratice necesare pentru 

mobilizarea acestui instrument al UE, astfel încât să se reducă intervalul de timp dintre 

momentul producerii catastrofei și momentul în care statul membru afectat sau regiunea 

afectată 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. salută propunerea Comisiei de a contribui la simplificarea procedurilor la nivel european, 

în vederea reducerii perioadelor de întârziere; subliniază faptul că statele membre ar 

trebui, de asemenea, să analizeze procedurile lor administrative și să identifice și să 

elimine blocajele care pot sta în calea mobilizării rapide a asistenței pentru regiunile 

afectate; 

14. solicită statelor membre să coopereze îndeaproape cu autoritățile locale și regionale în 

toate etapele de punere în aplicare, pentru a se asigura că asistența din partea Uniunii este 

vizibilă și eficientă în practică și pentru a promova soluții sustenabile; 

15. consideră interesantă și oportună propunerea Comisiei referitoare la fuzionarea deciziilor 

de subvenție și a acordurilor de execuție la nivelul Comisiei și al statelor membre, de 

îndată ce Parlamentul și Consiliul au pus la dispoziție resursele financiare, întrucât ar 

permite o economie de timp și, în consecință, un răspuns mai rapid; 

16. 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 

Uniunii și să se mobilizeze atunci când se produc astfel de catastrofe; 

17. împărtășește ideea potrivit căreia introducerea posibilității de a plăti avansurile imediat ce 

statul afectat a solicitat asistența constituie de asemenea o manieră viabilă de accelerare a 

procesului de ajutorare a statelor afectate de o catastrofă majoră și ar contribui la 

îmbunătățirea eficacității FSUE; 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 trebui transferate la bugetul 

Uniunii; 

Mai multă claritate în ceea ce privește sfera de aplicare și definiţiile 

18. 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; 

19. 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; 

20. subliniază necesitatea definirii în mod clar și simplu a catastrofelor la nivel regional, 

precum și a clarificării eligibilității catastrofelor produse la nivel regional, introducând un 

criteriu simplu și 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; 

21. 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 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;  

22. consideră că pragul de daune de 1,5 % din PIB-ul regional la nivelul NUTS 21, 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, prin urmare, 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; 

23. reamintește că prevenirea catastrofelor are un rol esențial în cadrul politicilor Uniunii și 

reprezintă cea mai ieftină metodă de a reduce vulnerabilitatea în cazul catastrofelor; 

subliniază faptul că regiunile din UE ar trebui să folosească în mod coerent toate 

posibilitățile diferite de finanțare, în vederea prevenirii durabile a catastrofelor; 

24. subliniază faptul că trebuie să fie clară includerea secetei ca domeniu tematic eligibil 

pentru FSUE, 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 problemă 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; 

25. îndeamnă Comisia să analizeze și să adapteze criteriile pentru ca FSUE să poată oferi un 

răspuns catastrofelor naturale cu caracter mediteranean, acestea fiind cele care, parțial din 

cauza schimbărilor climatice, generează în ultimii ani cele mai mari dezastre naturale 

produse pe teritoriul Uniunii;  

26. subliniază faptul că FSUE nu acoperă toate daunele rezultate în urma unei catastrofe 

naturale și că, prin urmare, daunele care fac obiectul acestui instrument ar trebui definite 

în mod corespunzător în cadrul unei viitoare propuneri de regulament; 

27. 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 
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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;  

28. subliniază faptul că este necesar ca, în ceea ce privește răspunsul la catastrofele naturale, 

FSUE să vină în completarea altor instrumente financiare, precum fondurile structurale, 

profitând de crearea unor sinergii cu aceste mecanisme și cu programele asociate; 

29. subliniază că, în viitorul cadru financiar 2014-2020, regiunile ar trebui 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 și invită Comisia să revizuiască regulamentul în vigoare 

din timp, înainte de următoarea perioada de finanțare; 

o 

o o 

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 

și parlamentelor naționale. 

 


