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SUGESTII

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

1. reiterează importanța Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în acordarea 
de asistență financiară statelor membre și regiunilor, precum și țărilor în curs de aderare 
afectate de catastrofe naturale; ia act de revizuirile succesive ale acestui instrument; 
salută recenta extindere a domeniului de aplicare al FSUE la urgențele de sănătate 
publică de importanță majoră; sprijină ferm 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;

2. subliniază că numărul și gravitatea situațiilor de urgență sunt imprevizibile și că, din 
cauza schimbărilor climatice, acestea vor crește și vor deveni mai costisitoare în timp; 
reamintește că, pentru perioada 2021-2027, FSUE a fost combinat cu rezerva pentru 
ajutoare de urgență, fiind astfel creată rezerva pentru solidaritate și ajutoare de urgență 
(SEAR), care dispune de o sumă anuală maximă de 1,2 miliarde EUR; regretă că, din 
cauza constrângerilor bugetare, țările care solicită sprijin ca urmare a pandemiei de 
COVID-19 din 2020 vor primi sub 50 % din cuantumul potențial al ajutorului; este în 
continuare preocupat de resursele disponibile pentru FSUE în perioada 2021-2027, în 
special având în vedere domeniul său de aplicare mai larg; consideră, prin urmare, că 
este necesar să se monitorizeze dacă valoarea totală a finanțării și mecanismele de 
alocare pentru SEAR au un impact asupra eficacității FSUE, având în vedere extinderea 
domeniului său de aplicare, precum și numărul și amploarea dezastrelor;

3. subliniază că este necesar să se mobilizeze rapid FSUE pentru a asigura că cetățenii care 
au nevoie de sprijin pot beneficia în timp util de sprijinul Uniunii; observă că, în medie, 
este nevoie de un an pentru ca asistența financiară integrală să ajungă la beneficiari și 
regretă durata lungă a procesului; subliniază că realizarea efectivă a subvenției din 
partea FSUE depinde de existența în statele membre afectate a unor structuri de 
guvernanță și a unei coordonări instituționale eficace;

4. invită, prin urmare, Comisia să accelereze evaluarea cererilor, pentru a garanta o 
evaluare flexibilă și la timp a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu principiile bunei 
gestiuni financiare; subliniază necesitatea unui sprijin practic din partea Comisiei către 
statele membre, în special pentru estimarea daunelor, și încurajează Comisia să asigure 
diseminarea bunelor practici în ceea ce privește administrarea și utilizarea structurilor 
instituționale de coordonare în situații de dezastru; subliniază că, în caz de cutremure 
puternice sau de inundații extinse, atenuarea consecințelor poate dura mai mult decât în 
cazul altor tipuri de catastrofe naturale; consideră că acest lucru ar trebui să se reflecte 
în orice revizuire viitoare a FSUE, în special în ceea ce privește un timp suficient de 
absorbție dincolo de termenele actuale de depunere a cererilor;

5. insistă ca rolul autorității bugetare să fie pe deplin protejat; constată că, în noul cadru 
financiar multianual (CFM), creditele FSUE sunt înscrise în bugetul general și puse la 
dispoziție prin transferuri; subliniază necesitatea informării în timp util cu privire la 
astfel de transferuri și, indiferent de noua procedură, a furnizării de către Comisie a 
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acelorași informații la același nivel ca în CFM-ul anterior; regretă, de asemenea, lipsa 
unor informații generale detaliate privind cererile de sprijin din partea FSUE, ceea ce 
îngreunează controlul, și insistă ca Comisia să furnizeze „toate informațiile 
disponibile”, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de instituire a Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene;

6. reamintește că este important să se respecte statul de drept și să se protejeze interesele 
financiare ale Uniunii; consideră, prin urmare, că Comisia, Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF), Curtea de Conturi Europeană și, după caz, Parchetul European 
(EPPO) ar trebui să poată monitoriza punerea în aplicare a FSUE în limitele 
competențelor lor și în conformitate cu prerogativele lor;

7. subliniază că schimbările climatice necesită în primul rând o politică preventivă, în 
conformitate cu Acordul de la Paris și cu Pactul verde european, în timp ce FSUE are un 
caracter curativ; subliniază, prin urmare, necesitatea unor sinergii eficace cu alte politici 
și programe ale Uniunii, în special cu fondurile politicii de coeziune, cu Pactul verde 
european și cu cele care sprijină prevenirea dezastrelor și gestionarea riscurilor; solicită 
o revizuire a FSUE pentru a asigura că este consacrat principiul „a reconstrui mai bine”;

8. regretă lipsa de vizibilitate a FSUE, care face ca rolul Uniunii să nu fie întotdeauna clar 
demonstrat; regretă faptul că Regulamentul privind FSUE nu conține nici obligația de a 
face cunoscut sprijinul din partea FSUE, nici o cerință de raportare în acest sens; 
subliniază că statele membre au elaborat bune practici pentru acțiunile de comunicare cu 
privire la sprijinul primit din partea FSUE, cum ar fi utilizarea drapelelor și a logoului 
UE; invită statele membre să dea publicității asistența financiară primită din partea 
FSUE și să identifice lucrările și serviciile care au fost sau urmează să fie finanțate de 
FSUE; se așteaptă ca viitoarea revizuire a Regulamentului privind FSUE să includă 
obligația de a face public și de a comunica în legătură cu sprijinul FSUE, de exemplu 
prin intermediul mass-mediei naționale și al altor mijloace de informare, pentru a 
asigura informarea cetățenilor.
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