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SUGESTII

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie 
competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi 
adoptată: 

1. salută extinderea recentă a domeniului de aplicare tematic al Fondului de solidaritate al 
Uniunii Europene (FSUE), având în vedere actuala pandemie de COVID-19, pentru a 
include urgențele majore în materie de sănătate publică în scopul de a ajuta statele 
membre să ofere asistență, inclusiv asistență medicală, populațiilor afectate;

2. evidențiază faptul că plățile se efectuează într-un ritm mai rapid după reforma din 2014 
și solicită Comisiei să accelereze și mai mult plățile, să ofere asistență tehnică 
autorităților naționale în procesul de depunere a cererilor și să asigure evaluarea în timp 
util a cererilor; sprijină cu hotărâre recenta reformă a sistemului de plăți în avans, care 
mărește nivelul avansurilor de la 10 % la 25 % din contribuția preconizată și de la 
maximum 30 de milioane EUR la 100 de milioane EUR; subliniază că acest lucru a avut 
un impact benefic asupra eficacității fondului, în special în regiunile și municipalitățile 
unde sursele de finanțare alternative sunt limitate; se întreabă, cu toate acestea, dacă 
reforma tratează toate obstacolele care împiedică în prezent statele membre să solicite 
plăți în avans, având în vedere numărul scăzut al cererilor; solicită Comisiei să 
reflecteze asupra unor modalități suplimentare de promovare a acestei opțiuni, în cadrul 
unui dialog cu autoritățile statelor membre; îndeamnă Comisia să efectueze cât mai 
rapid posibil plățile în avans pentru cererile referitoare la COVID-19;

3. ia act de faptul că schimbările climatice necesită, în primul rând, o politică preventivă, 
în conformitate cu Acordul de la Paris și cu Pactul verde, și că FSUE nu este un 
instrument de intervenție rapidă în situații de urgență; se întreabă, însă, dacă acest fond 
este suficient de bine adaptat la viitoarele consecințe ale schimbărilor climatice, în 
special în cazul insulelor și al regiunilor de coastă, care se supun unui risc deosebit de 
catastrofe naturale;

4. salută propunerea Comisiei din 27 mai 2020 de a majora până la 1 miliard EUR (la 
prețurile din 2018) cuantumul maxim anual al FSUE în cadrul următorului buget pe 
termen lung, aceasta fiind poziția Parlamentului încă de la început; se întreabă, cu toate 
acestea, dacă această sumă va fi suficientă pentru a acoperi toate cererile eligibile din 
anii următori, având în vedere extinderea domeniului de aplicare al fondului și evoluția 
rapidă a schimbărilor climatice, care crește frecvența, puterea și imprevizibilitatea 
catastrofelor naturale;

5. solicită Comisiei să propună o revizuire a regulamentului, care ar trebui să intre în 
vigoare cât mai curând posibil în următorul cadru financiar multianual (CFM), pentru a 
simplifica și accelera procedura de depunere a cererilor de către statele membre, a ridica 
nivelul avansurilor până la 33%, a accelera plata finală, a integra pe deplin principiul 
„unei reconstrucții mai temeinice” în articolul 3 din Regulamentul privind FSUE și 
pentru a include o dimensiune specifică insulelor și zonelor de coastă, care să țină 
seama de necesitatea adaptării climatice a acestor teritorii expuse unor riscuri deosebite;

6. evidențiază că utilizarea FSUE a încurajat autoritățile naționale și locale să asimileze 
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noi cunoștințe în materie de politici, ceea ce le-a determinat să evalueze măsurile lor 
generale de gestionare a riscurilor legate de catastrofe; solicită Comisiei să înființeze și 
să gestioneze o rețea de coordonatori pentru FSUE din statele membre, cu scopul 
partajării bunelor practici și a unor sfaturi practice privind depunerea cererilor;

7. ia act de potențialele sinergii semnificative dintre FSUE și alte fonduri și politici ale 
Uniunii; solicită valorificarea în totalitate a acestor sinergii;

8. solicită Comisiei, în conformitate cu Acordul de la Paris și cu Pactul verde, să garanteze 
o mai mare reziliență și sensibilitate climatică a investițiilor și a proiectelor de 
reconstrucție și să modernizeze infrastructura, astfel încât aceasta să corespundă unor 
standarde mai noi și mai stricte, în loc să reia, pur și simplu, condițiile existente înainte 
de producerea evenimentului;

9. recomandă ca eligibilitatea pentru asistență din partea fondului să fie extinsă la statele 
potențial candidate, ca un semn suplimentar al solidarității cu țările terțe pe calea 
aderării la UE;

10. regretă faptul că, potrivit datelor obținute prin sondajele Eurobarometru, doar 15 % din 
populația UE cunoaște probabil faptul că fondul este utilizat la nivelul țărilor; reiterează 
că este important ca publicului să îi fie comunicate beneficiile tangibile rezultate din 
utilizarea FSUE; invită autoritățile locale și regionale în cauză să implementeze strategii 
de comunicare pentru a scoate în evidență în mod clar în fața cetățenilor asistența 
acordată de FSUE; solicită Comisiei să își intensifice efortul de comunicare pentru a 
îmbunătăți cunoașterea de către publicul larg a intervențiilor finanțate din FSUE, iar în 
cadrul viitoarei revizuiri a regulamentului să examineze posibilitatea de a impune țărilor 
beneficiare obligația de a face cunoscut sprijinul financiar acordat de UE pentru 
operațiunile realizate;

11. subliniază că acordarea, gestionarea și executarea granturilor acordate de FSUE ar 
trebui să fie cât mai transparente posibil, iar granturile trebuie să fie utilizate în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare.
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