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INTRODUCERE: 

Prezenta comunicare informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la măsurile 

luate de Comisia Europeană în vederea pregătirii pentru începerea operațiunilor Fondului 

comun de provizionare
1
 (fondul), odată cu noul cadru financiar multianual (CFM). În 

urma activității desfășurate de Comisie au fost adoptate toate acordurile juridice, 

administrative și tehnice pentru a permite Fondului comun de provizionare să își înceapă 

operațiunile în ianuarie 2021 și să primească și să înceapă să gestioneze de la această dată 

activele Fondului de garantare al Fondului european pentru investiții strategice (FEIS)
2
. 

Fondul comun de provizionare este acum pregătit să primească transferuri de active de la 

celelalte instrumente de politică contribuitoare [Programul InvestEU
3
, Garanția pentru 

acțiunea externă (GAE) prevăzută de Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru 

dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI
4
)], de îndată ce actele legislative de 

instituire a acestora vor intra în vigoare. 

 

Fondul comun de provizionare va fi unul dintre pilonii centrali ai arhitecturii bugetare a 

Uniunii pe durata cadrului financiar multianual 2021-2027. Acesta va păstra într-un 

portofoliu unic provizioanele care asigură funcționarea tuturor garanțiilor bugetare ale 

UE [FEIS, InvestEU, garanțiile bugetare ale FEDD+ acoperite de Garanția pentru 

acțiunea externă, Mandatul de acordare a împrumuturilor externe (MIE)] și programele 

de asistență financiară provizionate (împrumuturile pentru asistența macrofinanciară
5
 - 

AMF), împrumuturile Euratom]. Se preconizează că activele vor crește de la 12 miliarde 

EUR, la început, până la o valoare maximă de 25 de miliarde EUR. Gestionarea eficace a 

acestor active ale Uniunii este esențială pentru consolidarea sprijinului pentru investiții 

acordat de Uniune prin garanțiile sale bugetare în interiorul și în afara UE. 

 

Prezenta comunicare: 

 

1. reamintește motivația care stă la baza creării Fondului comun de provizionare 

prevăzut în titlul X din Regulamentul financiar; 

2. explică modul în care Fondul comun de provizionare va fi structurat pentru a 

servi instrumentelor de politică contribuitoare. Aceasta furnizează o evaluare 

                                                 
1
 Prevăzut la articolul 212 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de 

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 

1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei 

nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, JO L 193, 30.7.2018, p. 1 

(Regulamentul financiar). 

2
 Regulamentul (UE) 2015/1017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 iunie 2015 privind 

Fondul european pentru investiții strategice, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și 

Portalul european de proiecte de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) 

nr. 1316/2013 – Fondul european pentru investiții strategice, JO L 169, 1.7.2015, p. 1. 

3
 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului 

InvestEU, COM (2018) 439 final. 

4
 Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de 

vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, COM (2018) 460 final. 

5
 Cadrul pentru asistența financiară acordată țărilor din afara UE sub formă de împrumuturi este stabilit 

prin decizii ale Parlamentului European și/sau ale Consiliului emise în acest scop. 
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provizorie a dimensiunii activelor Fondului comun de provizionare la începutul 

operațiunilor, în 2021, și la momentul de vârf preconizat; 

3. prezintă activitatea desfășurată de administratorul financiar al Fondului comun de 

provizionare în 2020 pentru a elabora cadrul de gestionare a acestuia, care a 

inclus adoptarea de orientări privind gestionarea activelor, stabilirea politicii de 

investiții, punerea în aplicare a proceselor de guvernanță și de gestionare a 

riscurilor și pregătirea infrastructurii informatice și de contabilitate; 

4. evidențiază abordarea prudentă care va fi urmată în gestionarea activelor fondului 

pentru a menține valoarea portofoliului, în măsura în care este posibil în contextul 

provocărilor reprezentate de ratele negative prelungite ale activelor în care 

investește Fondul comun de provizionare; 

5. explică rapoartele pe care Comisia le va transmite Parlamentului European și 

Consiliului. 

 

 

1. JUSTIFICAREA FONDULUI COMUN DE PROVIZIONARE: 

Fondul comun de provizionare va păstra într-un portofoliu unic comun rezervele de 

siguranță (provizioanele
6
) pentru acoperirea datoriilor financiare care decurg din 

garanțiile bugetare și din programele de asistență financiară, furnizate din bugetul 

Uniunii. Printre instrumentele care vor contribui se numără 3 fonduri de garantare deja 

instituite [Fondul de garantare al FEIS, Fondul de garantare al Fondului european pentru 

dezvoltare durabilă
7
 (FEDD) și Fondul de garantare pentru acțiuni externe

8
 (FGAE)], 

precum și patru noi instrumente de politică contribuitoare prevăzute de cadrul financiar 

multianual 2021-2027. La intrarea în vigoare a actelor legislative relevante, fondul va 

putea primi resursele angajate în temeiul programelor InvestEU și IVCDCI, în 

conformitate cu fluxul de plăți programat, prevăzut în actele legislative relevante. 

Provizioanele păstrate în Fondul comun de provizionare constituie rezerva de capital 

pentru absorbția creanțelor rezultate din neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în proiecte 

sau din alte pierderi suferite de partenerii de punere în aplicare în ceea ce privește 

operațiunile de investiții sau din împrumuturile reprezentând asistență financiară 

sprijinite de garanțiile UE. Este deosebit de important ca bugetul UE să fie protejat 

împotriva riscului ca pierderile înregistrate în cadrul programelor să depășească activele 

disponibile în Fondul comun de provizionare pentru a răspunde acestor cereri. Având în 

vedere importanța Fondului comun de provizionare pentru buna gestionare a bugetului 

UE, titlul X din Regulamentul financiar încredințează Comisiei responsabilități specifice 

pentru înființarea Fondului comun de provizionare, definirea strategiei de investiții și 

supravegherea bunei gestiuni a acestuia. 

                                                 
6
 În conformitate cu articolul 212 din Regulamentul financiar, Fondul comun de provizionare păstrează 

provizioanele constituite pentru a acoperi datoriile financiare care decurg din instrumentele financiare, 

garanțiile bugetare sau asistența financiară. Setul inițial de instrumente contribuitoare reflectă cerințele 

actelor juridice relevante. Structura preconizată a fondului permite adăugarea de instrumente contribuitoare 

suplimentare, în orice moment, sub rezerva îndeplinirii cerințelor din Orientările privind gestionarea 

activelor Fondului comun de provizionare și din actele juridice relevante. 

7
 Regulamentul (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 septembrie 2017 de 

instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de 

garantare FEDD, JO L 249, 27.9.2017, p. 1. 

8
 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind constituirea Fondului 

de garantare pentru acțiuni externe (versiune codificată), JO L 145, 10.6.2009, p. 10. 
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Gestionarea comună a provizioanelor pentru diferitele garanții bugetare și pentru 

asistența financiară permite obținerea unor importante economii de scară și în ceea ce 

privește domeniul. Aceasta îi permite Comisiei să elaboreze și să pună în aplicare o 

strategie unică de investiții, care răspunde nevoilor și constrângerilor subiacente ale 

programelor corespunzătoare, printr-un unic mare portofoliu. Combinarea activelor 

întrun portofoliu unic permite o gestionare eficientă a acestora datorită unei politici și 

unui cadru de investiții riguroase, astfel încât raportul risc/randament și lichiditatea 

portofoliului să fie optimizate, iar resursele să fie disponibile pentru a onora, din 

garanțiile bugetare subiacente, cererile de executare de garanții sau pentru a rambursa, 

dacă este necesar, împrumuturile contractate de UE în contextul asistenței financiare. 

Acest lucru este deosebit de important atunci când se recurge mai des la garanții bugetare 

și asistență financiară, ceea ce creează datorii contingente mai mari pentru bugetul UE. În 

plus, gestionarea comună a diferitelor garanții îi permite Comisiei să ofere o imagine de 

ansamblu agregată și mai realistă a gestionării activelor Fondului comun de provizionare, 

prin adoptarea unei abordări centralizate în ceea ce privește raportarea. 

Fondul comun de provizionare oferă în plus eventualul beneficiu al unei provizionări mai 

reduse pentru instrumentele participante, în anumite circumstanțe, datorită faptului că 

reunirea resurselor corespunzătoare programelor cu caracteristici de risc diferite va 

diversifica unele dintre riscuri. În cazul în care există un grad mai scăzut de sincronizare 

a cererilor de executare a diferitelor garanții bugetare, provizionarea ar putea fi redusă 

proporțional, fără a se pune în pericol buna gestiune financiară. Aceasta este logica ce stă 

la baza conceptului de rată efectivă de provizionare (REP), pus în aplicare prin Decizia 

delegată a Comisiei
9
 de completare a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al 

Parlamentului European și al Consiliului. Această decizie stabilește condițiile detaliate 

pentru calculul ratei efective de provizionare a Fondului comun de provizionare, care este 

prezentat în secțiunea 3. 

Normele aplicabile provizionării și gestionării Fondului comun de provizionare vor 

furniza cadrul solid de control intern necesar pentru a asigura utilizarea cu eficacitate a 

resurselor bugetare ale UE, precum și gestionarea și punerea eficientă la dispoziție a 

resurselor atunci când sunt necesare pentru respectivele garanții bugetare și asistența 

financiară. 

 

2. ARHITECTURA ȘI DIMENSIUNEA FONDULUI COMUN DE PROVIZIONARE 

La resursele Fondului comun de provizionare vor contribui trei „instrumente moștenite” 

și patru noi instrumente contribuitoare, după adoptarea actelor legislative 

corespunzătoare. Instrumentele „moștenite” care contribuie la Fondul comun de 

provizionare reprezintă instrumente existente, instituite în temeiul CFM-urilor anterioare, 

care trebuie contabilizate separat, deoarece sprijină un set distinct de operațiuni garantate. 

La Fondul comun de provizionare pot fi adăugate și alte instrumente contribuitoare, sub 

rezerva intrării în vigoare a actelor juridice relevante. 

Provizioanele cu care contribuie diferitele instrumente de politică sunt înregistrate în 

diferite compartimente ale Fondului comun de provizionare, pentru urmărirea sumelor 

aferente fiecărui instrument contribuitor, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului 

                                                 
9
 C(2020) 7684 final 
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financiar și cu actele juridice care stau la baza acestora. Fiecare compartiment 

corespunde unui instrument contribuitor. Ponderea compartimentelor este determinată în 

mod proporțional și reflectă contribuțiile și retragerile din activele Fondului comun de 

provizionare de către fiecare instrument contribuitor. 

 

 Garanții bugetare Garanții bugetare 

externe 

Asistență financiară 

provizionată 

Moștenite Garanția UE în cadrul FEIS (9,1 

miliarde EUR) 

Garanția FEDD  

(750 de milioane EUR) 

 

 

FGAE
10

 

(2,8 miliarde EUR pentru sprijinirea MIE, a 

împrumuturilor AMF și a împrumuturilor Euratom
11

) 

MIE  Împrumuturi AMF acordate 

înainte de 2020 

Împrumuturi Euratom 

acordate înainte de 2020 

Noi Garanția UE prevăzută de InvestEU 

(10,4 miliarde EUR, din care 

5,9 miliarde EUR din NGEU, 

3,5 miliarde EUR din CFM și 

1 miliard EUR din restituirile 

preconizate) 

GAE prevăzută de IVCDCI 

(10 miliarde EUR pentru sprijinirea garanției 

FEDD+
12

, a împrumuturilor AMF și a împrumuturilor 

Euratom) 

Garanția FEDD+ 

 

Împrumuturi AMF acordate 

după 2020 

Împrumuturi Euratom 

acordate după 2020 

 

Pe lângă compartimentele care sunt finanțate de la bugetul Uniunii, este prevăzut un 

compartiment omnibus suplimentar pentru compartimentele statelor membre, prevăzute 

la articolul 9 din propunerea privind InvestEU. Aceste compartimente ale statelor 

membre vor conține provizioane finanțate din resurse ale statelor membre provenind din 

surse diferite, care vor servi drept rezerve de capital pentru garanțiile bugetare naționale 

constituite separat. Acest compartiment omnibus va fi împărțit în compartimente separate 

ale statelor membre, pe măsură ce statele membre vor institui garanții bugetare în temeiul 

cadrului InvestEU. Structura inițială a compartimentului este reprezentată schematic mai 

jos. 

                                                 
10

 Conform temeiului juridic actual, resursele Fondului de garantare pentru acțiuni externe sunt considerate 

resursă unică și, prin urmare, nu sunt separate în funcție de instrumentul subiacent contribuitor. Deși 

Regulamentul nr. 480/2009 va fi abrogat în urma transferului activelor Fondului de garantare pentru acțiuni 

externe către Fondul comun de provizionare, provizionarea portofoliului Fondului de garantare pentru 

acțiuni externe „moștenit” va continua să fie reglementată de regulamentul menționat. Prin urmare, FGAE 

va forma un singur compartiment al Fondului comun de provizionare, care va păstra provizioanele atât 

pentru garanțiile bugetare externe (MIE externe și garanțiile sale anterioare), cât și pentru asistența 

financiară provizionată (împrumuturile AMF autorizate înainte de CFM-ul post-2020 și împrumuturile 

Euratom autorizate înainte de CFM-ul post-2020). 

11
 Decizia Consiliului din 29 martie 1977 de mandatare a Comisiei să acorde împrumuturi Euratom pentru 

a contribui la finanțarea centralelor nucleare (77/270/Euratom), JO L 088, 6.4.1977, p. 9. 

12
 În temeiul Garanției pentru acțiunea externă, pe baza propunerii privind IVCDCI. 
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Arhitectura Fondului comun de provizionare asigură o separare clară a sarcinilor între 

administratorul financiar și serviciile ordonatoare de credite, responsabile cu 

instrumentele contribuitoare. Administratorul financiar este responsabil cu operațiunile 

de gestionare a activelor portofoliului Fondului comun de provizionare, cu raportarea și 

cu calcularea provizioanelor efective la nivel de compartiment. Serviciile ordonatoare 

sunt responsabile cu gestionarea politicilor contribuitoare și, în consecință, cu 

supravegherea transferului provizioanelor către Fondul comun de provizionare, a 

instrucțiunilor de garantare sau a altor cereri de eliberare de resurse pentru a răspunde 

nevoilor operaționale ale programului contribuitor. 

Se preconizează că fondul va ajunge la 25 de miliarde EUR pe parcursul CFM 

20212027. Fondul comun de provizionare a primit imediat după intrarea în vigoare a 

CFM 8 miliarde EUR sub formă de active ale Fondului de garantare al FEIS. Va urma 

transferul provizioanelor Fondului de garantare pentru acțiuni externe (3 miliarde EUR) 

și al provizioanelor FEDD (0,75 miliarde EUR) odată cu adoptarea Regulamentului 

privind IVCDCI. În consecință, Fondul comun de provizionare va avea active în valoare 

de aproximativ 12 miliarde EUR până la jumătatea anului 2021. 

În anii următori, fondul va primi sume importante de la Programul InvestEU și Garanția 

pentru acțiunea externă prevăzută de IVCDCI, cuprinse între 2 miliarde EUR și 

3 miliarde EUR anual. În primii ani ai CFM 2021-2027, provizionarea pentru InvestEU 

va consta în principal din resurse mobilizate prin împrumuturi în temeiul instrumentului 

NextGenerationEU (NGEU). Valoarea provizionării primite din împrumuturile în temeiul 

NGEU va depinde de volumul operațiunilor care pot fi angajate de partenerii de punere 

în aplicare înainte de sfârșitul anului 2023. 

 

3. MĂSURILE LUATE ÎN 2020 ÎN VEDEREA PREGĂTIRII PENTRU GESTIONAREA 

FONDULUI COMUN DE PROVIZIONARE 

Pe parcursul anului 2020, Comisia a întreprins pregătiri ample care au început imediat 

după Comunicarea din 25 martie 2020 privind identitatea administratorului activelor 

Fondului comun de provizionare și după decizia aferentă a Comisiei referitoare la 

Orientările privind gestionarea activelor. Au fost necesare eforturi susținute în mai multe 

domenii, cum ar fi riscurile, serviciile administrative, contabilitatea, tehnologia 

informației, chestiunile juridice și gestionarea investițiilor, pentru a permite intrarea în 

vigoare eficientă și la timp a Fondului comun de provizionare. Această activitate a 

cuprins următoarele etape-cheie ale pregătirilor (anexa furnizează o descriere mai 

cuprinzătoare a activității desfășurate): 
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1. adoptarea de orientări privind gestionarea activelor Fondului comun de provizionare, 

sub forma unei decizii a Comisiei. Orientările privind gestionarea activelor stabilesc 

obiectivele, structura și operațiunile Fondului comun de provizionare și identifică 

sursa activelor care trebuie incluse în Fondul comun de provizionare. Aceste orientări 

stabilesc o politică de investiții prudentă pentru Fondul comun de provizionare, 

menită să asigure stabilitatea valorii fondului 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 a garanției din 

provizionarea compartimentelor; 

2. adoptarea deciziei delegate a Comisiei privind calculul REP, inclusiv metodologia 

pentru calculul respectiv. Obiectivul REP este de a asigura câștiguri de eficiență în 

utilizarea garanțiilor bugetare și a asistenței financiare, prin reunirea acestor 

provizioane individuale în Fondul comun de provizionare și prin optimizarea 

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

în care cererile de resurse ale diferitelor garanții nu sunt strâns corelate, bugetul 

Uniunii să își poată permite să dețină un nivel ușor mai scăzut de resurse în raport cu 

riscurile inerente operațiunilor garantate. 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 alineatele (5) și (6) din 

Regulamentul financiar. Decizia delegată a intrat în vigoare la 25 februarie 2021; 

3. definirea unei strategii de investiții și adoptarea referinței convenite de contabilul 

Comisiei și de administratorul financiar al Fondului comun de provizionare; 

4. elaborarea noului cadru de guvernanță (a se vedea mai jos); 

5. contabilul a adoptat Manualul de proceduri pentru operațiunile Fondului comun de 

provizionare. Acest manual constituie un document de referință cuprinzător și ușor de 

utilizat, care oferă o sinteză a principalelor procese care intervin în operarea Fondului 

comun de provizionare. Manualul acoperă întregul ciclu de viață al Fondului comun 

de provizionare, include trimiteri la mecanismele de guvernanță și de asigurare a 

răspunderii, explică modul în care vor fi estimate nevoile de lichidități, procedurile de 

plată a cererilor de executare a garanției și gestionarea lichidităților etc. 
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Axarea pe guvernanță: 

Guvernanța gestionării activelor Fondului comun de provizionare se bazează pe cele mai 

bune practici în materie de gestionare a activelor și de analiză comparativă cu instituțiile 

omoloage
13

. Cadrul organizațional existent pentru gestionarea activelor de către Comisie 

a fost revizuit și actualizat la începutul anului 2018. Evaluarea independentă a gestionării 

activelor
14

, finalizată în decembrie 2019, a aprobat delegarea clară a procesului 

decizional și a liniilor de responsabilitate, separarea adecvată a sarcinilor, rolurile clar 

definite și procedurile și procesele bine definite și documentate, mecanismul de control și 

echilibru la toate nivelurile procesului decizional, controlul adecvat și funcția specifică 

de conformitate. 

Mecanismele de guvernanță definesc rolurile și responsabilitățile principalilor actori în 

acest cadru, după cum urmează: 

 administratorul financiar al Fondului comun de provizionare își asumă 

responsabilitatea finală pentru deciziile legate de gestiunea financiară a resurselor 

Fondului comun de provizionare, precum și pentru celelalte portofolii gestionate de 

Comisie sau externalizate către Banca Europeană de Investiții. Acest rol a fost 

delegat de Comisie directorului general al Direcției Generale Buget (DG Buget); 

 contabilul se asigură că sunt instituite mecanisme de control și echilibru la toate 

nivelurile, pentru a susține supravegherea riguroasă și independentă a proceselor, 

precum și buna gestiune financiară și contabilitatea activelor și pasivelor bugetului 

UE; 

 coordonatorul funcției de conformitate asigură un control independent al respectării 

procedurilor convenite și asigură consiliere cu privire la aspecte juridice sau 

procedurale noi sau importante. 

Deciziile luate de administratorul financiar și aprobate de contabil se bazează pe o 

pregătire riguroasă, organizată prin intermediul unui Consiliu de gestionare a activelor, 

care propune direcții de acțiune (de exemplu, aprobarea sau actualizarea strategiei de 

investiții) în vederea aprobării. Consiliul de gestionare a activelor și substructurile 

acestuia (comitetele de risc și de investiții) se asigură împreună că deciziile de gestionare 

a activelor sunt luate cu atenția cuvenită, în mod profesionist și asigură monitorizarea și 

supravegherea proceselor de gestionare a activelor. Considerentele privind guvernanța și 

cadrul de gestionare a riscurilor au fost extinse și la alte portofolii gestionate de Comisie. 

Corelarea între gestionarea activelor Fondului comun de provizionare și cea a datoriilor 

contingente care decurg din garanțiile bugetare sprijinite de Fondul comun de 

                                                 
13 

În urma unui atelier de evaluare inter pares la care au participat reprezentanți ai Băncii Mondiale și ai 

Mecanismului european de stabilitate, la 1 februarie 2018 a fost instituită o nouă structură de guvernanță 

pentru activitățile de gestionare a activelor ale Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare 

(DG ECFIN). Deși structura de guvernanță a DG ECFIN a fost deja apreciată de omologi (în special de 

Banca Mondială în 2014) ca fiind conformă cu standardele sectorului, modificările structurii de guvernanță 

aplicate de la începutul anului 2018 au adus îmbunătățiri suplimentare, având în vedere creșterea anticipată 

a activelor gestionate.
 

14 
„Assessing the advantages and disadvantages of entrusting the financial management of the assets of the 

Common Provisioning Fund to the Commission, the EIB, or a combination of the two” (Evaluarea 

avantajelor și dezavantajelor încredințării gestiunii financiare a activelor Fondului comun de provizionare 

către Comisie, BEI sau o combinație a celor două), ICF și Keypoint Financial, decembrie 2019. 
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provizionare este asigurată de Comitetul director pentru datorii contingente. Acest 

comitet director
15

 este compus din directorul financiar al Fondului comun de 

provizionare și reprezentanții Secretariatului General și ai direcțiilor generale relevante 

responsabile cu garanțiile bugetare, iar contabilul și un membru al cabinetului 

comisarului pentru buget participă în calitate de observatori. Comitetul director 

coordonează gestionarea riscurilor pentru garanțiile bugetare, pentru a se asigura că 

acestea din urmă sunt puse în aplicare în conformitate cu necesitatea de a proteja bugetul 

Uniunii împotriva materializării riscurilor nejustificate. Comitetul director examinează 

funcționarea Fondului comun de provizionare pentru a se asigura că provizioanele 

deținute de acesta sunt gestionate într-un mod care răspunde nevoilor garanțiilor bugetare 

subiacente. 

 

4. PROTEJAREA VALORII FONDULUI COMUN DE PROVIZIONARE PE PIEȚELE 

PROBLEMATICE 

Orientările privind gestionarea activelor impun o politică de investiții prudentă pentru 

Fondul comun de provizionare, care urmărește să mențină, în cea mai mare măsură 

posibilă, valoarea activelor acestuia, astfel încât să poată onora, la cerere și integral, din 

garanțiile bugetare ale UE, cererile de executare de garanții. Acest lucru se reflectă, de 

asemenea, într-o abordare conservatoare a definiției investițiilor eligibile, care se 

limitează în principal la titlurile cu venit fix exprimate în euro. 

Accentul pus pe protejarea portofoliului împotriva volatilității sau fluctuațiilor 

nejustificate este în concordanță cu necesitatea ca activele Fondului comun de 

provizionare să asigure o rezervă de capital stabilă și previzibilă pentru garanțiile 

bugetare, care se bazează pe acesta. Cu toate acestea, conservarea capitalului – oricât de 

modestă ar putea părea ca obiectiv de investiție – a devenit din ce în ce mai dificilă pe 

piețele moderne de capital de împrumut. Recent, ratele dobânzilor la obligațiunile de stat 

cu rating AAA din zona euro (cu scadență la 10 ani) au fluctuat între -0,5 % și -0,25 %, 

ajungând uneori la -0,8 % pe an. Graficul de mai jos prezintă tendința de scădere a ratelor 

dobânzilor pentru obligațiunile de stat cu rating AAA și pentru toate obligațiunile de stat 

din zona euro începând din 2004.   
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 Decizia Comisiei din 24.7.2020 de instituire a Comitetului director pentru obligațiile contingente care 

decurg din garanțiile bugetare [C(2020) 5154] 
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Graficul 1: Ratele nominale ale dobânzilor pentru obligațiunile de stat din zona euro începând cu 

6.9.2004 [BDS
16

 a BCE] 

 

Referința pentru investițiile fondului a fost modelată riguros, având în vedere mediul de 

piață predominant. Obiectivul acesteia este de a asigura cea mai bună combinație de risc 

scăzut și stabilitate, maximizând în același timp randamentul (minimizând pierderile) în 

acest context. Aceasta a fost aprobată de contabil în septembrie 2020, după o validare 

riguroasă prin testare ex-post, analiză de sensibilitate și simulări de criză. 

Referința strategică optimizată a Fondului comun de provizionare are o durată de 3,4 ani, 

pe baza ipotezelor privind dinamica instrumentelor de politică subiacente, în special a 

profilului temporal al intrărilor și al cererilor de provizioane din diferitele 

compartimente. Nivelul de risc a fost plafonat astfel încât valoarea maximă preconizată a 

pierderilor portofoliului pe parcursul perioadei de un an să nu depășească 2 % din 

portofoliul total cu un nivel ridicat (95 %) de încredere. Randamentul absolut așteptat pe 

care se poate preconiza că îl va asigura anual referința variază între -0,35 % și + 0,05 %, 

cu o estimare centrală de -0,15 %. 

Strategia de investiții propusă oferă nivelul optimizat de randament pentru un portofoliu 

prudent, cu posibilități limitate de asumare a riscurilor, care este practic realizabil în 

condițiile predominante de pe piață, fără riscuri de investiții nejustificate. 
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 Baza de date statistice a BCE. 
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Concentrarea asupra factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (MSG) în politica 

de investiții a Fondului comun de provizionare 

Orientările privind gestionarea activelor acordă un loc important politicii MSG în 

selectarea și gestionarea activelor deținute de fond
17

. În primul rând, criteriile MSG de 

selecție a activelor includ o examinare atât negativă, cât și pozitivă a activelor pentru a 

asigura coerența cu inițiativele Comisiei privind Pactul verde european și cu obiectivele 

MSG conexe, cum ar fi consolidarea finanțării sustenabile și a echității sociale etc. De 

exemplu, criteriile negative de examinare exclud din investiții activitățile legate de 

producția sau comerțul cu muniții și arme interzise de convențiile internaționale sau 

jocurile de noroc, în cazul în care veniturile din această activitate depășesc 25 % din 

veniturile societății în care s-a investit. În al doilea rând, abordarea examinării pozitive 

implică alegerea obligațiunilor cu etichetă MSG în detrimentul celor care nu sunt MSG, 

ori de câte ori o astfel de selecție este compatibilă cu considerentele generale ale 

procesului nostru de investiții. Prin urmare, portofoliile actuale gestionate de Comisie au 

deja o amprentă MSG foarte puternică, de exemplu, aproximativ 9 % din activele FEIS la 

sfârșitul anului 2020 au fost investite în titluri de valoare cu etichetă MSG. Menținerea și 

aprofundarea acestei abordări în care criteriile MSG predomină deja într-o mare măsură 

necesită o monitorizare și o analiză constantă a piețelor, evaluarea adâncimii pieței și a 

volumului disponibil pentru tranzacționare. 

 

5. RAPORTARE ȘI RESPONSABILITATE 

În conformitate cu articolul 214 din Regulamentul financiar, Comisia transmite 

Parlamentului European și Consiliului rapoarte anuale privind Fondul comun de 

provizionare. Aceste rapoarte vor prezenta performanța globală a Fondului comun de 

provizionare, precum și informațiile suplimentare prevăzute în Orientările privind 

gestionarea activelor
18

. Administratorul financiar va elabora situațiile financiare anuale 

care vor însoți raportul anual. Situațiile financiare respective se întocmesc în 

conformitate cu normele contabile ale UE și vor fi consolidate în conturile anuale 

provizorii și finale ale Uniunii. 

De asemenea, articolul 41 din Regulamentul financiar prevede raportarea cu privire la 

programele individuale de garanții bugetare, care vor fi însoțite, de asemenea, de 

informații privind Fondul comun de provizionare. Acestea includ informații privind 

gestiunea financiară, performanța și riscul la sfârșitul anului precedent, fluxurile 

financiare din cursul anului precedent, tranzacțiile semnificative și orice date relevante 

privind expunerea Uniunii la riscul financiar. Informațiile vor fi anexate la proiectul de 

buget într-un document de lucru. 

Ajustarea anuală a nivelului de provizionare ca urmare a aplicării REP intră, de 

asemenea, în proiectul de buget și, prin urmare, este important să se asigure transparența 

deplină în ceea ce privește nivelul REP și ipotezele utilizate în aceste calcule. Cu toate 

acestea, având în vedere că, în primele luni de existență, Fondul comun de provizionare 

va consta exclusiv în active ale Fondului de garantare al FEIS și că nu va exista nicio 

experiență în gestionarea pasivelor comune la momentul calculării, o abordare rezonabilă 
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 Articolele 9 și 10 din Orientările privind gestionarea activelor. 

18
 Articolul 11 prevede includerea informațiilor-cheie privind structura portofoliului, performanța în raport 

cu referința, numărul de cereri etc.; Articolul 10 prevede obligația de a raporta cu privire la profilul MSG al 

Fondului comun de provizionare. 
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ar consta în aplicarea unei REP de 100 % pentru 2021 și pentru pregătirea proiectului de 

buget pe 2022. 

 

CONCLUZII: 

Odată cu introducerea Fondului comun de provizionare, funcția de gestionare a activelor 

pe care Comisia o îndeplinește de peste 30 de ani evoluează către o nouă dimensiune, 

bazându-se pe o guvernanță solidă, pe controlul riscurilor și pe competențe tehnice 

dovedite. 

Pe parcursul anului 2020, Comisia a investit masiv în pregătirea cadrului juridic, politic 

și tehnic pentru gestionarea Fondului comun de provizionare. Această activitate i-a 

permis Comisiei să gestioneze cu eficacitate tranziția către Fondul comun de 

provizionare și activarea progresivă a compartimentelor sale constitutive în cursul anului 

2021. 
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