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Amendamentul 1
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât criza actuală obligă statele 
membre și Uniunea să nu efectueze 
cheltuieli excesive;

E. întrucât catastrofele naturale, inclusiv 
fenomenele meteorologice extreme din 
Europa sunt din ce în ce mai ample și mai 
frecvente;

Or. en

Amendamentul 2
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța Fondului de 
solidaritate ca instrument principal ce îi 
permite Uniunii Europene să reacționeze în 
fața unei catastrofe grave, care are loc într-
un teritoriu al Uniunii sau într-o țară 
învecinată;

1. subliniază importanța Fondului de 
solidaritate ca instrument principal ce îi 
permite Uniunii Europene să reacționeze în 
fața unei catastrofe grave, care are loc într-
un teritoriu al Uniunii sau în țările care se 
află în procesul de negociere pentru 
aderarea la Uniunea Europeană;

Or. en

Amendamentul 3
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. exprimă necesitatea îmbunătățirii 4. consideră că actuala durată de 
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eficacității și rapidității procedurilor 
administrative necesare pentru mobilizarea 
fondului; faptul că este necesară intervenția 
a trei instituții europene pentru aprobare 
întârzie și prelungește prea mult intervalul 
de timp necesar pentru a ajuta statele 
membre afectate de o catastrofă;

mobilizarea a fondului este inacceptabil 
de mare și astfel exprimă necesitatea 
îmbunătățirii eficacității și rapidității 
procedurilor administrative necesare pentru 
mobilizarea fondului; faptul că este 
necesară intervenția a trei instituții 
europene pentru aprobare întârzie și 
prelungește prea mult intervalul de timp 
necesar pentru a ajuta statele membre 
afectate de o catastrofă, diminuând astfel 
rezultatele scontate;

Or. ro

Amendamentul 4
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. exprimă necesitatea îmbunătățirii 
eficacității și rapidității procedurilor 
administrative necesare pentru mobilizarea 
fondului; faptul că este necesară 
intervenția a trei instituții europene 
pentru aprobare întârzie și prelungește
prea mult intervalul de timp necesar pentru 
a ajuta statele membre afectate de o 
catastrofă;

4. exprimă necesitatea îmbunătățirii 
eficacității și rapidității procedurilor 
administrative necesare pentru mobilizarea 
fondului, întrucât aceste proceduri întârzie 
și prelungesc prea mult intervalul de timp 
necesar pentru a ajuta statele membre și 
regiunile afectate de o catastrofă;

Or. en

Amendamentul 5
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că, în cazul dezastrelor 
considerate „cu evoluție lentă”, dispozițiile 

6. consideră că, în cazul dezastrelor 
considerate „cu evoluție lentă”, dispozițiile 
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actuale ale regulamentului vizat ridică 
dificultăți juridice și practice în ceea ce 
privește mobilizarea, datorate în principal 
termenului regulamentar 
de 10 săptămâni, stabilit ca termen limită 
pentru depunerea cererilor;

actuale ale regulamentului vizat ridică 
dificultăți juridice și practice în ceea ce 
privește mobilizarea;

Or. en

Amendamentul 6
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că, în cazul dezastrelor 
considerate „cu evoluție lentă”, dispozițiile 
actuale ale regulamentului vizat ridică 
dificultăți juridice și practice în ceea ce 
privește mobilizarea, datorate în principal 
termenului regulamentar de 10 săptămâni, 
stabilit ca termen limită pentru depunerea 
cererilor;

6. consideră că, în cazul dezastrelor 
considerate „cu evoluție lentă”, dispozițiile 
actuale ale regulamentului vizat ridică 
dificultăți juridice și practice în ceea ce 
privește mobilizarea, datorate în principal 
termenului regulamentar de 10 săptămâni, 
stabilit ca termen limită pentru depunerea 
cererilor; prin urmare, invită Comisia să 
acorde o atenție deosebită pentru a 
asigura, de asemenea, acoperirea de către 
FSUE a dezastrelor considerate „cu 
evoluție lentă”, ale căror daune devin 
vizibile după o perioadă lungă de timp;

Or. pt

Amendamentul 7
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. prin urmare, consideră că este necesar 
să se sporească flexibilitatea în ceea ce 
privește punerea în aplicare a fondului în 
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situații de urgență care presupun un 
dezastru natural, ecologic sau tehnologic 
cu consecințe grave asupra condițiilor de 
trai ale cetățenilor;

Or. pt

Amendamentul 8
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. regretă faptul că opoziția manifestată de 
anumite state membre, care își exprimă 
temerea cu privire la faptul că modificările 
importante aplicate temeiului juridic al 
acestui instrument vor conduce la cheltuieli 
semnificative, limitează adaptarea 
Regulamentului din anul 20027 la anumite 
clarificări și la încercarea de îmbunătățire a 
operativității acestuia;reamintește că, din 
păcate, încă de la înființarea sa, catastrofele 
din regiunile Uniunii Europene s-au extins 
semnificativ în ceea ce privește numărul, 
gravitatea și intensitatea;

9. consideră faptul că opoziția manifestată 
de anumite state membre, care își exprimă 
temerea cu privire la faptul că modificările 
importante aplicate temeiului juridic al 
acestui instrument vor conduce la cheltuieli 
semnificative este nejustificată și limitează 
adaptarea Regulamentului din anul 20027

la anumite clarificări și la încercarea de 
îmbunătățire a operativității acestuia; 
reamintește că, din păcate, încă de la 
înființarea sa, catastrofele din regiunile 
Uniunii Europene s-au extins semnificativ 
în ceea ce privește numărul, forma de 
manifestare, gravitatea și intensitatea;

Or. ro

Amendamentul 9
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. salută, cu toate acestea, faptul că 
simpla introducere a anumitor ajustări la 
documentul legislativ în vigoare va realiza 
îmbunătățiri semnificative în ceea ce 

10. salută, cu toate acestea, faptul că 
simpla introducere a anumitor ajustări la 
documentul legislativ în vigoare va realiza 
îmbunătățiri semnificative în ceea ce 
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privește funcționarea acestuia, menținându-
i rațiunea de existență și caracterul, care 
constă în principal în a dispune de un 
instrument rapid și eficace, care să le poată 
oferi asistență cetățenilor afectați de un 
fenomen ce le modifică profund condițiile 
de trai și bunăstarea;

privește funcționarea acestuia, menținându-
i rațiunea de existență și caracterul, care 
constă în principal în a dispune de un 
instrument rapid și eficace, care să le poată 
oferi cu promptitudine asistență cetățenilor 
afectați de un fenomen ce le modifică 
profund condițiile de trai și bunăstarea;

Or. pt

Amendamentul 10
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. se întreabă dacă o definiție mai clară 
și mai exactă a conceptului de catastrofă 
ar putea contribui la reducerea 
scepticismului multora dintre statele 
membre care se opun unei reforme 
profunde a acestui instrument comunitar;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 11
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. insistă asupra urgenței și necesității 
simplificării proceselor birocratice 
necesare pentru mobilizarea acestui 
instrument comunitar, astfel încât să se 
reducă intervalul de timp dintre momentul 
producerii catastrofei și momentul în care 
statul membru afectat primește ajutor, care, 
în unele situații, depășește un an; 
reamintește, cu toate acestea, faptul că 

12. insistă asupra urgenței și necesității 
simplificării proceselor birocratice 
necesare pentru mobilizarea acestui 
instrument comunitar, astfel încât să se 
reducă intervalul de timp dintre momentul 
producerii catastrofei și momentul în care 
statul membru afectat sau regiunea 
afectată primește ajutor, care, în unele 
situații, depășește un an; reamintește, cu 
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acest instrument nu a fost creat pentru 
oferirea unui răspuns rapid, ci pentru 
refinanțarea operațiunilor de urgență 
finanțate inițial de autoritățile publice din 
statul afectat;

toate acestea, faptul că acest instrument nu 
a fost creat pentru oferirea unui răspuns 
rapid, ci pentru refinanțarea operațiunilor 
de urgență finanțate inițial de autoritățile 
publice din statul afectat;

Or. en

Amendamentul 12
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

12a. salută propunerea Comisiei 
Europene de a contribui la simplificarea 
procedurilor la nivel european, în vederea 
reducerii perioadelor de întârziere; 
subliniază faptul că statele membre ar 
trebui, de asemenea, să analizeze 
procedurile lor administrative și să 
identifice și să elimine blocajele care pot 
sta în calea mobilizării rapide a asistenței 
pentru regiunile afectate;

Or. en

Amendamentul 13
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. solicită statelor membre să coopereze 
îndeaproape cu autoritățile locale și 
regionale în toate etapele de punere în 
aplicare, pentru a se asigura că asistența 
din partea Uniunii este vizibilă și eficientă 
în practică și pentru a promova soluții 
durabile;
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Or. en

Amendamentul 14
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. consideră interesantă și oportună 
propunerea Comisiei referitoare la 
fuzionarea deciziilor de subvenție și a 
acordurilor de execuție la nivelul Comisiei 
și al statelor membre, întrucât ar permite o 
economie de timp și, în consecință, un 
răspuns mai rapid;

13. consideră interesantă și oportună 
propunerea Comisiei referitoare la 
fuzionarea deciziilor de subvenție și a 
acordurilor de execuție la nivelul Comisiei 
și al statelor membre, de îndată ce 
Parlamentul European și Consiliul au pus 
la dispoziție resursele financiare, întrucât 
ar permite o economie de timp și, în 
consecință, un răspuns mai rapid;

Or. en

Amendamentul 15
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. împărtășește ideea potrivit căreia 
introducerea plăților în avans față de 
cerere constituie de asemenea o manieră 
viabilă de accelerare a procesului de 
ajutorare a statelor afectate de dezastre și 
ar contribui la îmbunătățirea eficacității 
Fondului de solidaritate; consideră că, în 
cazul în care se adoptă, avansurile ar trebui 
să reprezinte un procent fix din totalul 
ajutorului care se prevede că se va acorda 
și că, în cazul în care cererea nu este 
acceptată, sumele vor fi transferate în 
fondurile comunitare;

15. împărtășește ideea potrivit căreia 
introducerea posibilității de a plăti 
avansurile imediat ce statul afectat a 
solicitat asistența constituie de asemenea o 
manieră viabilă de accelerare a procesului 
de ajutorare a statelor afectate de o 
catastrofă majoră și ar contribui la 
îmbunătățirea eficacității Fondului de 
solidaritate; consideră că, în cazul în care 
se adoptă, avansurile ar trebui să reprezinte 
un procent fix din totalul ajutorului care se 
prevede că se va acorda și că, în cazul în 
care cererea nu este acceptată, sumele vor 
fi transferate în fondurile comunitare;
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Or. en

Amendamentul 16
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, în cazul în care o 
catastrofă generează „efecte în cascadă”, 
daunele colaterale trebuie să fie în 
continuare acoperite de fond, atunci când 
afectează în mod semnificativ structura 
socioeconomică a unei regiuni;

17. consideră că, în cazul în care o 
catastrofă generează „efecte în cascadă”, 
daunele colaterale trebuie să fie în 
continuare acoperite de fond, atunci când 
afectează în mod semnificativ structura 
socioeconomică a unei regiuni, astfel cum 
se poate întâmpla în cazul incendiilor, al 
inundațiilor, al secetei, al valurilor de 
caniculă și al altor fenomene 
meteorologice extreme;

Or. en

Amendamentul 17
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. consideră că, în cazul în care o 
catastrofă generează „efecte în cascadă”, 
daunele colaterale trebuie să fie în 
continuare acoperite de fond, atunci când 
afectează în mod semnificativ structura 
socioeconomică a unei regiuni;

17. solicită ca, în cadrul unei viitoare 
propuneri de regulament, să se clarifice 
într-o mai mare măsură domeniul de 
aplicare al FSUE, să se identifice 
domeniile de intervenție a fondului, 
precum și catastrofele naturale acoperite 
de acesta și să se stabilească operațiunile 
eligibile pentru a face obiectul fondului; 
consideră că, în cazul în care o catastrofă 
generează „efecte în cascadă”, daunele 
colaterale trebuie să fie în continuare 
acoperite de fond, atunci când afectează în 
mod semnificativ structura socioeconomică 
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a unei regiuni și solicită clarificări cu 
privire la „efectele în cascadă” sau la 
„daunele colaterale” provocate de 
catastrofele care fac obiectul FSUE;

Or. pt

Amendamentul 18
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea clarificării 
eligibilității catastrofelor produse la nivel 
regional, introducând un criteriu obiectiv 
care să permită asimilarea lor în categoria 
celorlalte catastrofe, eliminând orice 
posibilitate de interpretare speculativă și 
orice dubiu al solicitanților cu privire la 
posibila lor admisibilitate;

18. subliniază necesitatea clarificării 
eligibilității catastrofelor produse la nivel 
regional, introducând un criteriu simplu și 
obiectiv care să permită asimilarea lor în 
categoria celorlalte catastrofe, eliminând 
orice posibilitate de interpretare 
speculativă și orice dubiu al solicitanților 
cu privire la posibila lor admisibilitate;

Or. pt

Amendamentul 19
Nuno Teixeira

Propunerea de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea clarificării 
eligibilității catastrofelor produse la nivel 
regional, introducând un criteriu obiectiv 
care să permită asimilarea lor în categoria 
celorlalte catastrofe, eliminând orice 
posibilitate de interpretare speculativă și 
orice dubiu al solicitanților cu privire la 
posibila lor admisibilitate;

18. subliniază necesitatea definirii în mod 
clar și simplu a catastrofelor la nivel 
regional, precum și a clarificării 
eligibilității catastrofelor produse la nivel 
regional, introducând un criteriu obiectiv 
care să permită asimilarea lor în categoria 
celorlalte catastrofe, eliminând orice 
posibilitate de interpretare speculativă și 
orice dubiu al solicitanților cu privire la 
posibila lor admisibilitate;
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Or. pt

Amendamentul 20
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. subliniază necesitatea clarificării 
eligibilității catastrofelor produse la nivel 
regional, introducând un criteriu obiectiv 
care să permită asimilarea lor în categoria 
celorlalte catastrofe, eliminând orice 
posibilitate de interpretare speculativă și 
orice dubiu al solicitanților cu privire la 
posibila lor admisibilitate;

18. subliniază necesitatea clarificării 
eligibilității catastrofelor produse la nivel 
regional și cu efect transfrontalier, 
introducând un criteriu obiectiv care să 
permită asimilarea lor în categoria 
celorlalte catastrofe, eliminând orice 
posibilitate de interpretare speculativă și 
orice dubiu al solicitanților cu privire la 
posibila lor admisibilitate;

Or. ro

Amendamentul 21
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că, în cazul regiunilor 
ultraperiferice, criteriile de eligibilitate 
pentru FSUE ar trebui adaptate pentru a 
ține seama de constrângerile permanente 
existente în aceste regiuni, de riscul sporit 
de producere a unor catastrofe naturale, 
de dificultățile cu care se confruntă 
cetățenii din regiunile respective în ceea 
ce privește accesul și conexiunile și de 
nevoia imediată de sprijin în 
eventualitatea unei urgențe; consideră că 
ponderea fiecăruia dintre aceste criterii ar 
trebui să țină seama, prin urmare, de 
costurile suplimentare asociate statutului 
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insular al regiunilor ultraperiferice; 
invită Comisia ca, în cazul catastrofelor 
din regiunile ultraperiferice, să reducă 
pragul valorii estimate a daunelor și/sau 
procentul aferent din PIB;

Or. pt

Amendamentul 22
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. reamintește că prevenirea 
catastrofelor are un rol esențial în cadrul 
politicilor Uniunii și reprezintă cea mai 
ieftină metodă de a reduce 
vulnerabilitatea în cazul catastrofelor; 
subliniază faptul că regiunile din UE ar 
trebui să folosească în mod coerent toate 
posibilitățile diferite de finanțare, în 
vederea prevenirii durabile a 
catastrofelor;

Or. en

Amendamentul 23
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. solicită ca, pentru a se contribui la 
evitarea apariției repetate a unor 
catastrofe, să se țină cont de durabilitatea 
resurselor financiare consumate în cadrul 
FSUE;

Or. en
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Amendamentul 24
Nikos Chrysogelos

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă Comisia să analizeze și să 
adapteze criteriile pentru ca Fondul de 
solidaritate să poată oferi un răspuns 
catastrofelor naturale cu caracter
mediteraneean, acestea fiind cele care, 
parțial din cauza schimbărilor climatice, 
generează în ultimii ani cele mai mari 
dezastre naturale produse pe teritoriul 
Uniunii;

22. îndeamnă Comisia să analizeze și să 
adapteze criteriile pentru ca Fondul de 
solidaritate să poată oferi un răspuns în 
cazul incendiilor, al inundațiilor, al 
secetei, al valurilor de caniculă și al altor 
fenomene meteorologice extreme și al 
catastrofelor naturale, acestea fiind cele 
care, parțial din cauza schimbărilor 
climatice, generează în ultimii ani cele mai 
mari dezastre naturale produse pe teritoriul 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 25
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă Comisia să analizeze și să 
adapteze criteriile pentru ca Fondul de 
solidaritate să poată oferi un răspuns 
catastrofelor naturale cu caracter 
mediteraneean, acestea fiind cele care, 
parțial din cauza schimbărilor climatice, 
generează în ultimii ani cele mai mari 
dezastre naturale produse pe teritoriul 
Uniunii;

22. îndeamnă Comisia să analizeze și să 
adapteze criteriile pentru ca Fondul de 
solidaritate să poată oferi un răspuns 
catastrofelor naturale cu caracter 
mediteraneean, acestea fiind cele care, 
parțial din cauza schimbărilor climatice, 
generează în ultimii ani cele mai mari 
dezastre naturale produse pe teritoriul 
Uniunii, precum și catastrofelor naturale 
din regiunile ultraperiferice, care sunt 
expuse într-o mai mare măsură riscului 
de dezastre și ale căror caracteristici 
geografice și structurale au tendința de a 
agrava efectele acestora;
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Or. pt

Amendamentul 26
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază faptul că FSUE nu 
acoperă toate daunele rezultate în urma 
unei catastrofe naturale și că, prin 
urmare, daunele care fac obiectul acestui 
instrument ar trebui definite în mod 
corespunzător în cadrul unei viitoare 
propuneri de regulament;

Or. pt

Amendamentul 27
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. subliniază importanța garantării 
plăților în avans în temeiul FSUE, pe 
baza disponibilității unui fond pentru 
situații de urgență, pentru a optimiza 
eficiența, viteza și profilul acestui 
instrument în sprijinul populației afectate, 
precum și importanța examinării 
posibilității de a aproba măsuri pe termen 
lung pentru a face față efectelor 
prelungite ale catastrofelor naturale; 

Or. pt
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Amendamentul 28
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază faptul că este necesar ca, 
în ceea ce privește răspunsul la 
catastrofele naturale, FSUE să vină în 
completarea altor instrumente financiare, 
precum fondurile structurale și FEADR, 
profitând de crearea unor sinergii cu 
aceste mecanisme și cu programele 
asociate;

Or. pt

Amendamentul 29
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. îndeamnă ca, în viitorul cadru 
financiar 2014-2020, regiunile să poată 
dispune de suficientă flexibilitate și de 
redistribuirea resurselor care le vor fi 
alocate, astfel încât să poată avea la 
dispoziție, în cazul în care consideră 
necesar și convenabil, mai multe resurse în 
situația unei catastrofe;

24. îndeamnă ca, în viitorul cadru 
financiar 2014-2020, regiunile să poată 
dispune de suficientă flexibilitate și de 
redistribuirea resurselor care le vor fi 
alocate, astfel încât să poată avea la 
dispoziție, în cazul în care consideră 
necesar și convenabil, mai multe resurse în 
situația unei catastrofe și invită Comisia să 
revizuiască regulamentul în vigoare din 
timp, înainte de următoarea perioada de 
finanțare;

Or. pt


