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Amendamentul 1
Henrike Hahn

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. evidențiază că, din cauza 
schimbărilor climatice, dezastrele 
naturale vor deveni tot mai violente și tot 
mai frecvente; se întreabă, însă, dacă 
acest fond este suficient de bine adaptat la  
consecințele pe care schimbările climatice 
le vor avea în viitor și subliniază totodată 
că FSUE este doar un remediu și că 
schimbările climatice necesită, în primul 
rând, o politică preventivă, în 
conformitate cu Acordul de la Paris și cu 
Pactul verde;

Or. en

Amendamentul 2
Henrike Hahn

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că, din cauza 
schimbărilor climatice, în special insulele 
și regiunile de coastă sunt expuse riscului 
de a fi afectate de dezastre naturale; se 
întreabă, însă, dacă actualul FSUE 
acordă suficientă atenție adaptării la 
schimbările climatice în aceste teritorii 
deosebit de fragile;

Or. en

Amendamentul 3
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că plata ajutoarelor s-a 
accelerat de la reforma din 2014 și 
recunoaște, totodată, că FSUE nu este un 
instrument de intervenție rapidă în caz de 
dezastre; solicită Comisiei, cu toate 
acestea, să accelereze plățile;

2. constată că plata ajutoarelor s-a 
accelerat de la reforma din 2014 și 
recunoaște, totodată, că FSUE nu este un 
instrument de intervenție rapidă în caz de 
dezastre; solicită Comisiei, cu toate 
acestea, să ofere asistență tehnică 
autorităților naționale în procesul de 
depunere a cererilor, să se asigure ca 
evaluarea cererilor se face în timp util și 
să accelereze plățile;

Or. en

Amendamentul 4
Henrike Hahn

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată că plata ajutoarelor s-a 
accelerat de la reforma din 2014 și 
recunoaște, totodată, că FSUE nu este un 
instrument de intervenție rapidă în caz de 
dezastre; solicită Comisiei, cu toate 
acestea, să accelereze plățile;

2. scoate în evidență că plata 
ajutoarelor s-a accelerat de la reforma din 
2014 și recunoaște, totodată, că FSUE nu 
este un instrument de intervenție rapidă în 
caz de dezastre; solicită Comisiei, cu toate 
acestea, să accelereze plățile;

Or. en

Amendamentul 5
Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că mobilizarea rapidă a 
fondurilor prin introducerea plăților în 
avans, ca parte a reformei din 2014, s-a 
dovedit a avea un impact benefic asupra 
eficacității FSUE, în special în regiunile 
și municipalitățile unde sursele de 
finanțare alternative sunt limitate;

Or. en

Amendamentul 6
Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. sprijină cu fermitate 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; se întreabă, cu toate 
acestea, dacă reforma abordează toate 
obstacolele care împiedică în prezent 
statele membre să solicite plăți în avans, 
având în vedere rata scăzută de aplicare; 
îndeamnă Comisia să efectueze cât mai 
rapid posibil plățile în avans pentru cererile 
referitoare la COVID-19;

3. sprijină cu fermitate 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; se întreabă, cu toate 
acestea, dacă reforma abordează toate 
obstacolele care împiedică în prezent 
statele membre să solicite plăți în avans, 
având în vedere rata scăzută de aplicare; 
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;

Or. en
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Amendamentul 7
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei din 27 
mai 2020 de a majora la 1 miliard EUR (la 
prețurile din 2018) cuantumul maxim anual 
al FSUE în cadrul următorului buget pe 
termen lung, ceea ce a reprezentat poziția 
Parlamentului încă de la început; se 
întreabă, cu toate acestea, dacă această 
sumă va fi suficientă pentru a acoperi toate 
cererile eligibile din 2020, luând în 
considerare extinderea domeniului de 
aplicare al fondului;

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

Or. en

Amendamentul 8
Henrike Hahn

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută propunerea Comisiei din 27 
mai 2020 de a majora la 1 miliard EUR (la 
prețurile din 2018) cuantumul maxim anual 
al FSUE în cadrul următorului buget pe 
termen lung, ceea ce a reprezentat poziția 
Parlamentului încă de la început; se 
întreabă, cu toate acestea, dacă această 
sumă va fi suficientă pentru a acoperi toate 
cererile eligibile din 2020, luând în 
considerare extinderea domeniului de 
aplicare al fondului;  

4. salută propunerea Comisiei din 27 
mai 2020 de a majora la 1 miliard EUR (la 
prețurile din 2018) cuantumul maxim anual 
al FSUE în cadrul următorului buget pe 
termen lung, ceea ce a reprezentat poziția 
Parlamentului încă de la început; se 
întreabă, cu toate acestea, dacă această 
sumă va fi suficientă pentru a acoperi toate 
cererile eligibile din următorii ani, luând 
în considerare extinderea domeniului de 
aplicare al fondului;

Or. en
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Amendamentul 9
Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia act de impactul enorm al 
pandemiei de COVID-19 asupra 
economiilor și a sistemelor de sănătate 
publică ale statelor membre; este de 
opinie că următorul CFM și Next 
Generation EU ar trebui să includă o 
majorare suplimentară a sumei alocate 
FSUE, care s-ar putea să nu fie suficient 
pentru a acoperi toate cererile eligibile 
din 2020, din cauza crizei COVID-19; 
prin urmare, solicită Comisiei să majoreze 
cuantumul maxim anual al FSUE la 2 
miliarde EUR (la prețurile din 2018); 
subliniază că o astfel de majorare ar fi 
esențială pentru a le acorda rapid 
asistență persoanelor afectate de o 
urgență majoră în domeniul sănătății 
publice, inclusiv prin acordarea de ajutor 
medical, și pentru a preveni, monitoriza 
sau controla răspândirea bolii;

Or. en

Amendamentul 10
Henrike Hahn

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

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 pentru 
statele membre, a ridica nivelul avansurilor 
la 33 % și a accelera plata finală;

5. solicită Comisiei să propună o 
revizuire a regulamentului, care ar 
trebui să intre în vigoare la fel de 
repede ca și regulamentul privind 
cadrul financiar multianual (CFM) 
pentru perioada 2021-2027:

- pentru a simplifica și 
accelera procedura de depunere a 
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cererilor pentru statele membre; 

- pentru a ridica nivelul 
avansurilor la 33 % și a accelera 
plata finală;

- pentru a majora în plus 
pachetul anual al FSUE la 2 
miliarde EUR pe an, care ar trebui 
să fie înscris în buget peste 
plafoanele CFM (atât în credite de 
angajament, cât și în credite de 
plată), astfel încât să se țină seama 
de domeniul de aplicare extins al 
fondului;

- pentru a asigura 
reportarea nelimitată a creditelor 
neangajate și neplătite în 
următoarele exerciții financiare și 
CFM-uri;

- pentru a acorda prioritate 
rambursărilor care vor asigura 
investiții și reconstrucții mai 
reziliente și mai favorabile climei 
[de exemplu construcții rezistente 
la cutremure și (re)împăduriri 
naturale]; 

- pentru a orienta 
rambursările către investiții și 
reconstrucții care sunt în 
conformitate cu Acordul de la 
Paris și cu Pactul verde; 

- pentru a include o 
dimensiune insulară și costieră, 
astfel încât să se țină seama de 
dimensiunea de adaptare la 
schimbările climatice a teritoriilor 
deosebit de expuse riscurilor;

Or. en

Amendamentul 11
Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
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Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. evidențiază că utilizarea FSUE a 
încurajat învățarea în materie de politici 
în cadrul autorităților naționale și locale 
în ceea ce privește evaluarea gestionării 
de către acestea a riscurilor mai ridicate 
de dezastre;

Or. en

Amendamentul 12
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. ia act de potențialele sinergii 
semnificative dintre FSUE și alte fonduri 
și politici ale Uniunii; solicită ca aceste 
sinergii să fie exploatate pe deplin;

Or. en

Amendamentul 13
Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită Comisiei să instituie 
mecanisme de implementare a 
intervențiilor FSUE în conformitate cu 
principiul de „a reconstrui mai temeinic” 
pentru gestionarea riscurilor de dezastre, 
potrivit căruia etapa de redresare este 
văzută ca o oportunitate hotărâtoare de 
maximizare a rezilienței în fața 
dezastrelor naturale și de modernizare a 
infrastructurii după standardele 
contemporane, în loc să se reinstituie doar 
condițiile care existau înainte de 
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producerea evenimentului;

Or. en

Amendamentul 14
Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. invită Comisia să modifice 
articolul 3 din Regulamentul 2012/2002 
privind FSUE, astfel cum a fost modificat 
prin Regulamentul 661/2014, pentru a 
permite reconstrucția și reclădirea după 
standarde mai noi și mai robuste, precum 
și pentru a îmbunătăți funcționalitatea și 
reziliența activelor afectate de dezastru;

Or. en

Amendamentul 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recomandă ca eligibilitatea pentru 
fond să fie extinsă la statele potențial 
candidate, ca un semn al solidarității cu 
țările terțe pe calea aderării la UE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să înființeze și să 
gestioneze o rețea de coordonatori ai 
FSUE din statele membre, cu scopul 
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partajării bunelor practici și a unor 
sfaturi practice privind depunerea 
cererilor;

Or. en

Amendamentul 17
Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. regretă faptul că FSUE nu este 
foarte cunoscut în rândul cetățenilor; 
îndeamnă Comisia să impulsioneze 
acoperirea în mass-media publică a 
fondului și să analizeze posibilitatea de a 
le oferi beneficiarilor orientări privind 
vizibilitatea, cu scopul de a crește gradul 
de sensibilizare în legătură cu beneficiile 
concrete pe care UE le-a adus deja mai 
multor milioane de cetățeni prin 
intermediul fondului;

Or. en

Amendamentul 18
Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. remarcă faptul că FSUE este cea 
mai concretă și tangibilă formă de 
manifestare a sprijinului pe care UE îl 
poate acorda regiunilor și comunităților 
locale în caz de dezastre naturale; cu toate 
acestea, scoate în evidență că, pe baza 
datelor obținute prin sondaje 
Eurobarometru, doar 15 % din populația 
UE are probabil pe deplin cunoștință 
despre utilizarea fondului la nivelul 
țărilor; prin urmare, reiterează că este 
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important ca publicului să îi fie 
comunicate beneficiile tangibile rezultate 
din utilizarea FSUE și invită autoritățile 
locale și regionale în cauză să 
implementeze strategii sau inițiative de 
comunicare pentru a scoate în evidență în 
mod clar în fața cetățenilor cazurile 
specifice în care sprijinul acordat pentru 
a remedia efectele dezastrelor naturale a 
provenit din FSUE;

Or. en

Amendamentul 19
Elisabetta Gualmini

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. solicită Comisiei ca, în cadrul 
revizuirii regulamentului, să prevadă 
obligația ca țara beneficiară să facă 
cunoscut sprijinul acordat de UE pentru 
operațiunile implementate;

Or. en

Amendamentul 20
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. invită Comisia să intensifice 
eforturile de comunicare, cu scopul de a 
îmbunătăți sensibilizarea opiniei publice 
cu privire la intervențiile realizate cu 
finanțare din FSUE;

Or. en
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Amendamentul 21
Mauri Pekkarinen, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Moritz Körner, 
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. subliniază că acordarea, 
gestionarea și executarea granturilor din 
FSUE ar trebui să fie cât mai 
transparente posibil, iar granturile trebuie 
să fie utilizate în conformitate cu 
principiile bunei gestiuni financiare.

Or. en


