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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 
Bucureşti, 5 decembrie 2011 

Nr. 27/621 

 
 

Proiect de opinie 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Viitorul Fondului 

de solidaritate al Uniunii Europene - COM (2011) 613 

 

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011, 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Viitorul Fondului de solidaritate al 

Uniunii Europene – COM (2011) 613; 2011/../COD, a fost transmisă comisiei 

noastre, prin adresa nr.15E din data de 19 octombrie 2011, pentru examinarea 

fondului. 

Termenul limită pentru exprimarea opiniei este data de 09.12.2011. 

 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 

în şedinţa comisiei din data de 30 noiembrie 2011. 

 La dezbateri a participat doamna Mădălina Iliuţă, consilier în cadrul 

Ministerului Afacerilor Europene.  

În cadrul discuţiilor s-a precizat, în primul rând, că tipul documentului 

este o comunicare şi nu are caracter legislativ.  

Au fost prezentate motivele care au dus la apariţia acestui document 

precizându-se că Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat 

în 2002 pentru a pune la dispoziţia UE un instrument care să permită 

gestionarea eficientă a catastrofelor naturale majore care afectează statele 

membre sau ţările în curs de aderare la UE. Regulamentul defineşte 



catastrofele majore ca fiind cele care au cauzat daune care depăşesc un prag 

specific pentru fiecare ţară şi este definit a fi mai mic de 0,6% din venitul 

naţional brut (VNB).  

Între crearea Fondului de Solidaritate în 2002 şi sfârşitul anului 2010 au 

fost aprobate 42 de cereri cu un ajutor financiar, în valoare totală de peste 2,4 

miliarde euro.  

În această perioadă, Comisia a trebuit să respingă 35 de cereri de ajutor, 

deoarece s-a constatat că acestea nu îndeplineau criteriile excepţionale, fiind 

prezentate drept „catastrofe regionale extraordinare”. Două cereri au fost 

retrase de statele solicitante odată ce a devenit clar că acestea nu ar avea 

succes.  

Faptul că Fondul de Solidaritate – apreciat în funcţie de scopul pentru 

care a fost creat – este un proiect de mare succes, a fost recunoscut pe scară 

largă. Intervenţia Fondului a contribuit la diminuarea sarcinii financiare a ţărilor 

afectate de o catastrofă. Ajutorul şi resursele suplimentare oferite în momente 

extrem de dificile au creat o imagine pozitivă a Uniunii în ochii cetăţenilor săi. 

Cu toate acestea, experienţa dobândită arată că există limitări şi carenţe în 

funcţionarea Fondului. 

În 2005, Comisia a prezentat o propunere legislativă pentru un nou 

regulament privind Fondul de Solidaritate al UE. Bazându-se pe Fondul 

existent, această propunere urmărea: 

- lărgirea domeniului de aplicare şi a eligibilităţii operaţiunilor, care să 

permită Uniunii să reacţioneze la alte catastrofe decât cele de origine 

naturală, de exemplu, accidentele industriale şi alte catastrofe 

provocate de om, ameninţările la adresa sănătăţii publice (pandemii, 

etc.) şi acţiunile teroriste majore; 

- posibilitatea plăţilor în avans, pentru a accelera viteza de reacţie şi 

notorietatea sprijinului Uniunii; 

- simplificarea procedurii, prin introducerea unor criterii mai clare de 

activare a Fondului (coborârea plafonului pentru catastrofe majore în 

acelaşi timp cu eliminarea criteriilor excepţionale). 

Propunerea a fost primită cu mare interes de către Parlamentul 

European. Acesta a adoptat-o în primă lectură în 2006. Cu toate acestea, în 
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cadrul Consiliului, propunerea s-a lovit de scepticismul general şi de opoziţia 

unei mari majorităţi a statelor membre cu privire la aproape toate elementele 

noi conţinute în ea şi, în special, din perspectiva implicaţiilor lor potenţiale 

asupra bugetului. După mai multe runde de examinări şi de negocieri intense 

cu Comisia, grupul de lucru al consilierilor financiari a decis, în mai 2006, să 

întrerupă examinarea propunerii.  

În iunie 2008, Curtea de Conturi Europeană a prezentat rezultatele unui 

audit al performanţei referitor la funcţionarea Fondului. Dacă, în ansamblu, 

Curtea a concluzionat că Fondul îndeplineşte obiectivul fundamental de a 

manifesta solidaritate cu statele membre în cazul unor catastrofe, aceasta a 

remarcat faptul că criteriile pentru aprobarea unei cereri depuse în urma unor 

„catastrofe regionale” de mai mică amploare au fost mai greu de satisfăcut, 

îndeosebi din cauza definiţiei din regulament a catastrofelor regionale, care 

poate să conducă şi la o posibilă lipsă de claritate în respingerea unor astfel de 

catastrofe. Curtea a criticat, în special, lipsa de rapiditate a instrumentului. 

În climatul politic actual, caracterizat în special de situaţia bugetară 

dificilă din multe state membre, marea majoritate a statelor membre au 

rezerve serioase în legătură cu orice schimbări majore ale principiilor şi ale 

funcţionării Fondului de Solidaritate, în special în cazul în care acestea ar putea 

duce la creşterea cheltuielilor. Totuşi, Fondul de Solidaritate, în forma în care 

există astăzi, ar trebui să devină mai eficace.  

Comisia europeană consideră că funcţionarea Fondului de Solidaritate ar 

putea fi îmbunătăţită în mod semnificativ prin simpla introducere a unui număr 

minim de modificări ale prezentului regulament, menţinând, în acelaşi timp, 

motivul şi caracterul acestuia şi fără a aduce atingere finanţelor sale şi 

volumului de cheltuieli. Nicio ajustare a regulamentului nu vizează criteriile de 

eligibilitate pentru operaţiunile finanţate din Fond, cum ar fi repararea imediată 

a infrastructurilor vitale şi costurile de desfăşurare a mijloacelor de intervenţie. 

Unele elemente ale propunerii din 2005, cum ar fi extinderea domeniului de 

aplicare, modificarea pragurilor sau abandonarea catastrofelor regionale nu vor 

mai fi urmărite. 
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Prezenta comunicare are drept scop să sublinieze acest potenţial ca bază 

de discuţii cu Parlamentul European, cu statele membre din cadrul Consiliului, 

cu regiunile şi alte părţi interesate şi să vizeze o posibilă propunere legislativă 

de modificare a regulamentului existent într-o etapă ulterioară, ţinând seama 

de rezultatele acestor discuţii. 

În cadrul dezbaterilor din comisia noastră s-a precizat că Guvernul nu are 

obiecţii faţă de fondul comunicării. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, 

favorabil promovării documentului supus dezbaterilor, considerând că aceasta 

nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei României.  

 

 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

  Victor Paul Dobre    Adrian Solomon 

             

 

 

 
Şef serviciu Elena Mesaroş      Întocmit, 

Expert parlamentar Lidia Vlădescu 
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