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DESCRIEREA PREGĂTIRILOR PENTRU FONDUL COMUN DE PROVIZIONARE 

 

1. Orientările privind gestionarea activelor 

Decizia Comisiei referitoare la Orientările privind gestionarea activelor (OGA) a fost adoptată 

în martie 2020. OGA stabilesc obiectivele, structura și operațiunile Fondului comun de 

provizionare și identifică sursa activelor care urmează să fie incluse în Fondul comun de 

provizionare. OGA stabilesc o politică de investiții prudentă pentru Fondul comun de 

provizionare, menită să asigure stabilitatea valorii acestuia și să mențină capitalul în condiții 

de piață dificile (în cea mai mare măsură posibilă), astfel încât Fondul comun de provizionare 

să poată onora la timp și integral cererile de executare de garanții din provizionarea 

compartimentelor. 

 

Acest lucru se reflectă, de asemenea, într-o abordare conservatoare a definiției investițiilor 

eligibile. Decizia include factori de mediu, sociali și de guvernanță (MSG) în procesul de 

gestionare a activelor. Articole separate din Decizia privind OGA descriu principiile aplicate 

în evaluare, în atribuirea costurilor, în contabilitate și în raportare. În plus, OGA oferă o 

sinteză a procesului de plată a cererilor de executare de garanții și descriu modul în care 

strategia de investiții este pusă în aplicare de către administratorul financiar. În fine, decizia 

deleagă directorului general al DG Buget responsabilitățile și sarcinile administratorului 

financiar. 

 

2. Rata efectivă de provizionare 

Comisia a adoptat decizia delegată de stabilire a metodologiei și a condițiilor detaliate pentru 

calculul ratei efective de provizionare (REP) prevăzute la articolul 213 din Regulamentul 

financiar. 

 

Obiectivul REP este de a asigura câștiguri de eficiență în utilizarea garanțiilor bugetare și a 

asistenței financiare, prin optimizarea nivelului provizioanelor individuale reunite în Fondul 

comun de provizionare, în vederea diversificării riscurilor. Se preconiza ca, în cazul în care 

cererile de resurse ale diferitelor garanții nu erau strâns corelate, bugetul Uniunii să își poată 

permite să dețină un nivel ușor mai scăzut de resurse în raport cu riscurile inerente 

operațiunilor garantate. 

 

Regulamentul financiar prevede adoptarea de către Comisie a unui act delegat de completare a 

Regulamentului financiar, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 269 alineatul (4) 

din Regulamentul financiar, în urma consultării cu experții din statele membre. În 

conformitate cu cerințele Regulamentului financiar, REP se aplică cuantumului resurselor 

necesare pentru a acoperi cererile prevăzute de executare de garanții, pentru o perioadă de un 

an. Metodologia de calcul al REP ține seama de corelarea în ceea ce privește riscurile dintre 

garanțiile bugetare și programele de asistență financiară, precum și de condițiile de piață și 

previziunile privind intrările și ieșirile. 

 

Pe lângă stabilirea formulei de calcul al REP, decizia indică sarcinile relevante ale 

administratorului financiar și ale ordonatorilor de credite pentru instrumentele contribuitoare 

ale Fondului comun de provizionare în ceea ce privește provizionarea efectivă. În plus, a fost 

instituită o măsură de salvgardare care permite protejarea bugetului Uniunii atunci când 
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metodologia REP nu poate fi aplicată în mod prudent – deoarece, de exemplu, nu sunt 

disponibile informații suficiente cu privire la expunerile asumate de diferitele garanții. 

 

Decizia delegată a fost adoptată de Comisie în noiembrie 2020 și a fost ulterior transmisă 

Parlamentului European și Consiliului spre examinare, în conformitate cu articolul 269 

alineatul (6) din Regulamentul financiar. Nu au fost primite obiecții în cursul perioadei de 

control, iar decizia delegată a intrat în vigoare la 25 februarie 2021. 

 

3. Alocarea strategică a activelor și referința 

Orientările privind gestionarea activelor (OGA
1
) Fondului comun de provizionare stabilesc 

principiile generale care îndrumă procesul (alocarea strategică a activelor – ASA) de 

construcție a unui portofoliu de referință care să orienteze componența Fondului comun de 

provizionare și cu care să poată fi comparată performanța acestuia. Această referință reflectă 

profilul risc-randament pe termen lung al Fondului comun de provizionare și va orienta 

deciziile de investiții pe durata de viață a fondului. Referința reflectă ASA și asigură o 

structură de referință în ceea ce privește repartizarea scadențelor, clasele de active, calitatea 

creditului și durata, în raport cu care va fi evaluată în mod regulat performanța activelor 

Fondului comun de provizionare. 

 

Într-un proces separat de stabilire a referinței strategice, administratorul financiar a utilizat 

obiectivele de investiții stabilite în OGA (de exemplu, conservarea capitalului și lichiditățile 

necesare pentru a onora pe deplin și cu promptitudine cererile de executare de garanții) și 

calendarul fluxurilor de trezorerie ale Fondului comun de provizionare, pentru a evalua 

orizontul de investiții al portofoliului fondului pentru care ar trebui îndeplinite obiectivele și 

pentru a determina toleranța la risc a portofoliului Fondului comun de provizionare în 

concordanță cu aceste obiective și orizonturi de investiții. 

 

Această referință strategică a fost aprobată de contabil în septembrie 2020, după revizuirea de 

către organismele de guvernanță. ASA și referința strategică sunt stabilite pentru mai mulți 

ani. Acestea vor orienta gestionarea activelor Fondului comun de provizionare până la 

actualizarea referinței în cazul unei schimbări semnificative a condițiilor de piață sau în cazul 

în care se modifică caracteristicile subiacente pe termen lung ale Fondului comun de 

provizionare în ceea ce privește raportul risc/randament. 

 

4. Alocarea tactică a activelor 

În urma adoptării alocării strategice a activelor și a referinței strategice pentru Fondul comun 

de provizionare, administratorul financiar a elaborat alocarea tactică a activelor (ATA), care 

stabilește alocări direcționate de investiții pe orizonturi mai scurte (6-12 luni), pentru a orienta 

punerea zilnică în aplicare a strategiei de investiții. ATA încorporează dinamica 

contemporană (de exemplu, evoluțiile preconizate ale politicilor, perspectiva factorilor 

fundamentali, de evaluare și tehnici) în deciziile de investiții, în vederea unei mai bune 

poziționări a portofoliului pentru a face față condițiilor de piață în schimbare. Elaborarea 

alocării tactice a activelor este un proces structurat. Utilizând analiza scenariilor pentru a face 

față incertitudinii și tehnici de optimizare, aceasta vizează crearea de portofolii care să fie 

reziliente în condiții de piață diferite. Limitele investițiilor asigură atenuarea riscurilor și 

coerența cu ASA pe termen lung. Deși alocarea tactică a activelor constituie referința pe 
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termen scurt pentru administrarea efectivă a portofoliului, aceasta va fi ajustată periodic pe 

baza evoluției fluxului de informații de pe piețele financiare. 

 

5. Tehnologia informației și organizarea operațională 

Funcționarea unui fond comun a necesitat dezvoltarea și testarea unor noi procese informatice 

și contabile într-un interval scurt de timp. Această activitate s-a axat pe crearea unui Registru 

al acționarilor – o soluție informatică ce va ține evidența tranzacțiilor, a numărului de unități 

per acționar și a evoluției valorii activelor Fondului comun de provizionare. Alte evoluții în 

domeniul informatic au fost legate de dezvoltarea de noi module informatice pentru a gestiona 

intrările și ieșirile, pentru a urmări și raporta dreptul de proprietate și pentru a determina 

valoarea la sfârșitul fiecărei luni. 

 

6. Gestionarea lichidităților și fluxurile de trezorerie 

Propunerea de proceduri eficiente legate de gestionarea fluxurilor de trezorerie între Fondul 

comun de provizionare, Trezoreria Centrală a CE și serviciile ordonatoare, care reprezintă 

instrumentul contribuitor subiacent, vizează 3 obiective: să asigure gestionarea eficace a 

lichidităților și efectuarea la timp a plăților, menținând, în același timp, o sarcină 

administrativă ușoară. Sistemul de rezerve de lichiditate, în care fiecare compartiment este 

reprezentat de o rezervă de lichiditate separată, este aliniat la cerințele Orientărilor privind 

gestionarea activelor Fondului comun de provizionare. Pentru gestionarea eficace a fluxurilor 

de trezorerie, procedurile separate care stabilesc operațiunile rezervei de lichidități, 

realimentarea și plata cererilor de executare de garanții se bazează în mare măsură pe strânsa 

coordonare dintre cele trei contrapărți principale – portofoliul Fondului comun de 

provizionare, Trezoreria Centrală a CE și DG-urile responsabile, care pun în aplicare 

garanțiile bugetare și alte programe. 

 

7. Manualul de proceduri și memorandumul privind informarea acționarilor 

Astfel cum se prevede la articolul 212 alineatul (3) din Regulamentul financiar, contabilul a 

convenit asupra Manualului de proceduri pentru operațiunile Fondului comun de 

provizionare. Acesta constituie un document de referință cuprinzător și ușor de utilizat, care 

oferă o imagine de ansamblu a principalelor procese operaționale. Manualul acoperă întregul 

ciclu de viață al Fondului comun de provizionare, include trimiteri la mecanismele de 

guvernanță și de asigurare a răspunderii, explică estimarea nevoilor de lichiditate, procedurile 

de plată a cererilor de executare de garanții și gestionarea lichidităților etc. Manualul de 

proceduri se bazează pe Orientările privind gestionarea activelor (OGA), pe dispozițiile 

Regulamentului financiar și consolidează activitatea desfășurată de administratorul financiar 

în vederea pregătirii punerii în aplicare a Fondului comun de provizionare. Un beneficiu 

suplimentar al acestei imagini de ansamblu compozite este acela că demonstrează în mod clar 

interdependențele dintre operațiuni și fluxurile de lucru și facilitează coordonarea tuturor 

actorilor. Pe lângă Manualul de proceduri, cele mai relevante informații pentru „acționari” 

(serviciile Comisiei ale căror instrumente de politică contribuie cu provizioane la Fondul 

comun de provizionare) sunt explicate în detaliu într-un „Memorandum privind informarea 

acționarilor” separat. Memorandumul privind informarea acționarilor prezintă principalele 

aspecte ale gestionării riscurilor, tranzacționării și gestionării portofoliului și explică pe larg 

operațiunile, cum ar fi intrările sau plata cererilor de executare de garanții etc. 
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