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Domnule Președinte,

O propunere a Comisiei de modificare a Regulamentului privind Fondul de solidaritate al 
Uniunii Europene (FSUE) a fost prezentată pentru aviz Comisiei pentru bugete. Înțeleg că 
Comisia pentru dezvoltare regională intenționează să adopte un raport în cadrul procedurii 
simplificate, la 2 octombrie 2019.

Propunerea vizează extinderea domeniului de aplicare a FSUE pentru a demonstra 
solidaritatea europeană cu statele membre cel mai grav afectate, oferind asistență din partea 
fondului pentru a le ajuta să suporte sarcina financiară generată ca urmare a retragerii 
Regatului Unit din Uniune fără un acord. În conformitate cu principiul subsidiarității, 
propunerea definește criterii clare de eligibilitate pentru mobilizarea FSUE. Prin urmare, 
asistența acordată în cadrul acestui instrument va fi limitată la costurile cu repercusiunile 
grave asupra condițiilor economice și financiare dintr-un anumit stat membru.

Doresc să subliniez faptul că prezenta propunere confirmă în mod clar convingerea 
Parlamentului potrivit căreia actualul cadru bugetar nu oferă gradul de flexibilitate de care 
avem nevoie.

Comisia pentru bugete salută fără rezerve utilizarea finanțării oferite de FSUE pentru a ajuta 
statele membre să suporte sarcina financiară rezultată în urma unui Brexit fără acord, dacă și 
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ori de câte ori aceasta depășește capacitatea bugetară a unui stat membru de a face față acestei 
crize pe cont propriu. Consideră că acest lucru este în conformitate cu principiul fundamental 
al fondului care stă la baza solidarității UE în caz de situații catastrofale. Prin urmare, este de 
acord că fondurile FSUE ar putea fi utilizate pentru a acoperi, de exemplu, costurile de 
instituire a unor sisteme de ajutor specifice pentru întreprinderile afectate și costurile pe care 
le implică pentru administrațiile publice crearea unor infrastructuri suplimentare și recrutarea 
de personal suplimentar, la o rată de până la 5 % din sarcina financiară impusă. Comitetul ia 
act de faptul că se propune ca pragurile minime de eligibilitate pentru cererile legate de Brexit 
să fie înjumătățite la 0,3 % din VNB, ceea ce reprezintă 1,5 miliarde EUR la prețurile din 
2011, în comparație cu cele aplicate în cazul unei catastrofe naturale. Salută propunerea 
Comisiei de a crește nivelul plăților în avans care pot fi plătite, la cererea unui stat membru, 
de la 10 % și o valoare maximă de 30 milioane EUR, la 25 % și o valoare maximă de 100 
milioane EUR, pentru cazurile legate de Brexit sau nu. În fine, ia act și de faptul că pachetul 
financiar total prevăzut în bugetul anual în acest scop ar trebui să fie majorat de la 50 la 100 
de milioane EUR pe an, pentru a se asigura disponibilitatea în timp util a resurselor bugetare. 
Se speră că aceste ultime două propuneri vor face ca sistemul de plăți în avans al FSUE să fie 
mai eficient și ca el să fie utilizat mai des.

Una dintre principalele preocupări ale comisiei este că intervențiile FSUE legate de Brexit nu 
ar trebui să se facă în detrimentul solicitărilor legate de catastrofele naturale grave, care este 
scopul inițial al fondului. O măsură de salvgardare în acest scop pare să fie inclusă în 
propunere, limitând sumele disponibile pentru cererile legate de Brexit la maximum 50 % din 
pachetele financiare ale FSUE pentru 2019 și 2020, și anume un total maxim de 591,65 
milioane EUR în prețuri curente pe o perioadă de doi ani. De asemenea, rata de rambursare de 
maximum 5 % poate fi revizuită în sensul reducerii în cazul în care bugetul disponibil se 
dovedește a fi insuficient. Aceste dispoziții ar trebui să asigure o distribuție echilibrată a 
finanțării și să evite scenariul „primul sosit, primul servit”. 
Deși Comisia pentru bugete este mulțumită de dispozițiile juridice propuse de Comisie, 
aceasta dorește să fie informată regulat de către Comisie cu privire la toate cererile primite și 
disponibilitatea finanțării în cadrul FSUE în 2019 și 2020.

În concluzie, coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă 
comunic faptul că această comisie este în favoarea regulamentului de modificare a Fondului 
de solidaritate al Uniunii Europene, astfel cum a fost propus de Comisie.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Johan Van Overtveldt 


