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I. CONTEXT  

 
 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului UE din 2 decembrie 2013 

de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 prevede mobilizarea 

Instrumentului de flexibilitate în vederea finanțării de cheltuieli identificate precis, care nu 

ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici ale 

cadrului financiar multianual (CFM). 

 

 Regulamentul respectiv prevede că o serie de instrumente speciale de finanțare sunt 

necesare pentru a permite UE să reacționeze în cazul unor împrejurări neprevăzute specifice 

sau pentru a permite finanțarea unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în 

limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici stabilite în cadrul financiar, 

facilitându-se astfel procedura bugetară, printre care și Instrumentul de flexibilitate. Prin 

urmare, ar fi necesare dispoziții specifice pentru a putea înscrie în buget credite de 

angajament peste plafoanele stabilite în CFM în cazul în care este necesară utilizarea 

instrumentelor speciale. 

 

 De asemenea, regulamentul precizează că Instrumentul de flexibilitate este destinat să 

permită finanțarea, pentru un exercițiu financiar dat și în limita valorilor indicate, a unor 

cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile 

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180708.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1311&from=DE
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pentru una sau mai multe alte rubrici. Plafonul sumei anuale disponibile pentru instrumentul 

de flexibilitate este de 471 de milioane de euro, (la prețurile din 2011). 

 

Partea neutilizată din suma anuală a Instrumentului de flexibilitate poate fi folosită până în 

exercițiul n+3. Sunt utilizate mai întâi părțile din suma anuală rezultate din exercițiile 

precedente, în ordinea vechimii lor. 

 

II. PREZENTAREA PROPUNERILOR COMISIEI EUROPENE 

 

 Comisia Europeană propune acum mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în 2019. 

Suma anuală disponibilă în 2019 este de 600 de milioane euro (la prețurile din 2011), care 

corespunde sumei de 703 milioane euro în prețuri curente. În plus, sunt disponibile 520 de 

milioane euro din partea neutilizată aferentă exercițiului 2018. 

 

 Pentru a aborda provocările actuale în materie de migrație, fluxuri de refugiați și 

amenințări la adresa securității, Comisia Europeană consideră că este necesar să se 

mobilizeze urgent aceste sume suplimentare în vederea finanțării acestor măsuri.  

 

 Pe baza profilului de plată preconizat, creditele de plată aferente mobilizării 

Instrumentului de flexibilitate ar trebui să fie distribuite și pentru perioada cuprinsă în 

următorul CFM post-2020, (respectiv, pentru perioada 2021-2027). Pentru a permite 

utilizarea rapidă a fondurilor, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la începutul 

exercițiului financiar 2019. 

 

 Această propunere de decizie ar urma să intre în aplicare de la 1 ianuarie 2019. 
 

III. POZIŢII ALE INSTITUŢIILOR UE 

  

 Comisia Europeană încurajează Parlamentul European și Consiliul UE să ajungă cât 

mai rapid la un acord cu privire la propunerile privind viitorul cadru financiar multianual – 

CFM 2021-2027. 

 

 Grupul politic PES din cadrul Parlamentului European a propus pentru viitorul CFM 

2021-2027 câteva principii cheie, printre care și unitatea bugetară: 

 

 Aceasta este esențială pentru transparența și controlul democratic asupra finanțelor 

UE. Grupul PES consideră că, astăzi, cetățenii europeni nu mai au încredere în 

prioritățile și în politicile economice ale Uniunii. Au apărut în ultimii ani o serie de 

fonduri fiduciare, facilități, instrumente și mecanisme de finanțare ale UE pentru o 

gamă largă de scopuri. Toate acestea trebuie mai bine explicate publicului european și 

justificate în mod transparent și democratic. Dezbaterea asupra viitorului CFM 2021-

2027 trebuie să limpezească această arhitectură bugetară complexă și să o apropie de 

prioritățile reale ale cetățenilor Uniunii. 

 

 Instrumentele de finanțare potrivite trebuie aplicate la locul și timpul potrivit, pentru a 

se evita suprapunerile și chiar concurența între diferitele instrumente de finanțare ale 

UE. Prin urmare, instrumentele financiare sunt considerate ca o alternativă și o 

modalitate complementară de finanțare și nu ar trebui utilizate pentru proiecte care pot 

beneficia și de subvenții din fonduri publice naționale.  

 

 Rezoluţia Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de 

decizie privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor 

bugetare imediate în scopul de a aborda provocările actuale privind migrația, fluxurile de 

refugiați și amenințările la adresa securității, [COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/position_paper/The%20Future%25%0920of%25%0920EU%20finances%20post-2020_180220.pdf
http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/position_paper/The%20Future%25%0920of%25%0920EU%20finances%20post-2020_180220.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017BP0455&from=RO
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2017/2077(BUD)], reiterează poziția de lungă durată a Parlamentului European potrivit 

căreia înregistrarea plăților efectuate pe baza angajamentelor mobilizate anterior prin 

intermediul instrumentului de flexibilitate trebuie să se facă, în mod obligatoriu, peste 

plafoanele prevăzute de CFM. 

 

 

 

IV. IMPLICAŢII PENTRU ROMÂNIA 

 

 România rămâne pe deplin angajată în depunerea eforturilor necesare pentru a realiza, 

pe perioada mandatului său la Președinția Consiliului UE din 2019, progrese notabile în 

negocierea Cadrului Financiar Multianual post-2020, astfel încât programele financiare să 

poată fi începute cât mai repede iar proiectele finanțate să producă efecte pozitive asupra 

creșterii economice la nivelul întregii Uniuni. 

 

 O atenție deosebită va fi acordată componentei externe a Cadrului Financiar 

Multianual, respectiv viitoarelor instrumente financiare de asistență externă și identificării 

opțiunilor de adaptare a metodelor de lucru ale Consiliului UE. 

 

 

V. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: 

 

 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de 

stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1311&from=DE  

 

 Rezoluţia Parlamentului European din 30 noiembrie 2017 referitoare la propunerea de 

decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului 

de flexibilitate pentru finanțarea măsurilor bugetare imediate în scopul de a aborda 

provocările actuale privind migrația, fluxurile de refugiați și amenințările la adresa 

securității, (COM(2017)0271 – C8-0163/2017 – 2017/2077(BUD)):  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017BP0455&from=RO  

 

 Grupul PES (S&D): The Future of EU finances post-2020, (februarie 2018): 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/position_paper/The%20Futur

e% 20of% 20EU%20finances%20post-2020_180220.pdf.  
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