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Amendamentul 1
Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, 
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează importanța Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
acordarea de asistență financiară statelor 
membre și regiunilor afectate de catastrofe 
naturale; salută recenta extindere a 
domeniului de aplicare al FSUE la 
urgențele de sănătate publică de importanță 
majoră;

1. reiterează importanța Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
acordarea de asistență financiară statelor 
membre și regiunilor afectate de catastrofe 
naturale; ia act de modificările aduse 
recent acestui instrument; salută recenta 
extindere a domeniului de aplicare al 
FSUE la urgențele de sănătate publică de 
importanță majoră; reamintește că plățile 
în avans efectuate de FSUE au fost 
majorate, valoarea acestora crescând de 
la 10 % la 25 % din cuantumul 
contribuției financiare preconizate, iar 
cuantumul maxim – de la 30 de milioane 
EUR la 100 de milioane EUR;

Or. en

Amendamentul 2
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează importanța Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
acordarea de asistență financiară statelor 
membre și regiunilor afectate de catastrofe 
naturale; salută recenta extindere a 
domeniului de aplicare al FSUE la 
urgențele de sănătate publică de importanță 
majoră;

1. reiterează importanța Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
acordarea de asistență financiară statelor 
membre și regiunilor, inclusiv celor din 
vecinătatea UE, afectate de catastrofe 
naturale; salută recenta extindere a 
domeniului de aplicare al FSUE la 
urgențele de sănătate publică de importanță 
majoră; regretă faptul că extinderea 
domeniului de aplicare nu a fost însoțită 
de o majorare a pachetului financiar;
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Or. en

Amendamentul 3
Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează importanța Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
acordarea de asistență financiară statelor 
membre și regiunilor afectate de catastrofe 
naturale; salută recenta extindere a 
domeniului de aplicare al FSUE la 
urgențele de sănătate publică de importanță 
majoră;

1. reiterează importanța Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
acordarea de asistență financiară statelor 
membre și regiunilor afectate de catastrofe 
naturale; salută recenta extindere a 
domeniului de aplicare al FSUE la 
urgențele de sănătate publică de importanță 
majoră; sprijină cu hotărâre recenta 
reformă a sistemului de plăți în avans, 
prin care nivelul avansurilor a fost mărit 
de la 10 % la 25 % din contribuția 
preconizată și de la maximum 30 de 
milioane EUR la 100 de milioane EUR;

Or. en

Amendamentul 4
Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. reiterează importanța Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
acordarea de asistență financiară statelor 
membre și regiunilor afectate de catastrofe 
naturale; salută recenta extindere a 
domeniului de aplicare al FSUE la 
urgențele de sănătate publică de importanță 
majoră;

1. reiterează importanța Fondului de 
solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
acordarea de asistență financiară statelor 
membre și regiunilor afectate de catastrofe 
naturale; salută recenta extindere a 
domeniului de aplicare al FSUE la 
urgențele de sănătate publică de importanță 
majoră, deoarece nu se poate exclude 
izbucnirea pe termen mediu a unor noi 
pandemii;

Or. fr
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Amendamentul 5
Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, Olivier Chastel, Vlad 
Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că numărul și gravitatea 
situațiilor de urgență sunt imprevizibile; 
este în continuare preocupat de plafonul 
anual al FSUE pentru perioada 2021-
2027; 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;

2. subliniază că numărul și gravitatea 
situațiilor de urgență sunt imprevizibile; 
reamintește că, în perioada bugetară 
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; constată 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; 
consideră că trebuie monitorizat modul în 
care este gestionată SEAR, pentru a 
determina dacă cuantumul finanțării și 
cheia de repartizare prevăzute afectează 
eficacitatea FSUE, cu scopul de a-i mări 
domeniul de aplicare și amploarea;

Or. en

Amendamentul 6
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că numărul și gravitatea 
situațiilor de urgență sunt imprevizibile; 
este în continuare preocupat de plafonul 
anual al FSUE pentru perioada 2021-2027; 
regretă că, din cauza constrângerilor 
bugetare, țările care solicită sprijin ca 

2. subliniază că numărul și gravitatea 
situațiilor de urgență sunt imprevizibile; 
evidențiază însă că, având în vedere 
schimbările climatice, numărul și 
gravitatea catastrofelor naturale vor 
crește în timp, iar acestea vor deveni mai 
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urmare a pandemiei de COVID-19 din 
2020 vor primi sub 50 % din cuantumul 
potențial al ajutorului;

costisitoare; este în continuare preocupat 
de plafonul anual al FSUE pentru perioada 
2021-2027; 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;

Or. en

Amendamentul 7
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Vlad Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă durata prelungită a 
procesului de efectuare a plăților în avans 
și a plăților finale în asemenea 
circumstanțe dificile și solicită Comisiei 
să accelereze procesul de evaluare, 
asigurându-se că cetățenii afectați pot 
beneficia de sprijinul Uniunii în timp util;

Or. en

Amendamentul 8
Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, Olivier Chastel, Vlad 
Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că este necesară 
mobilizarea rapidă a FSUE; reamintește că 
efectele dezastrelor și ale situațiilor de 
urgență sunt adesea dificil de cuantificat; 
solicită, prin urmare, o evaluare promptă și 
flexibilă a cheltuielilor eligibile, în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare, precum și un sprijin concret 
acordat statelor membre, în special pentru 

3. constată că pentru realizarea 
definitivă a sumei integrale a subvenției 
pe teren este nevoie de 1 an; subliniază că 
este necesară mobilizarea rapidă a FSUE; 
reamintește că efectele dezastrelor și ale 
situațiilor de urgență sunt adesea dificil de 
cuantificat; solicită, prin urmare, o evaluare 
promptă și flexibilă a cheltuielilor eligibile, 
în conformitate cu principiile bunei 
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estimarea daunelor; gestiuni financiare, precum și un sprijin 
concret acordat statelor membre, în special 
pentru estimarea daunelor; evidențiază 
faptul 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; solicită Comisiei să 
asigure difuzarea bunelor practici privind 
guvernanța și utilizarea structurilor 
instituționale de coordonare în cazul 
catastrofelor;

Or. en

Amendamentul 9
Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, în caz de cutremure 
puternice, precum cel care a avut loc 
recent în Croația, tratarea consecințelor 
durează în mod inerent mai mult decât în 
cazul altor tipuri de catastrofe naturale; 
subliniază că o eventuală revizuire în 
viitor a Fondului european de solidaritate 
(FSUE) trebuie să țină seama de această 
diferență substanțială, mai ales în ceea ce 
privește acordarea unui timp de absorbție 
suficient, dincolo de termenele prevăzute 
în prezent pentru depunerea cererilor;

Or. en

Amendamentul 10
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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3a. regretă disparitățile dintre statele 
membre în ceea ce privește mijloacele de 
care dispun acestea pentru a evalua 
cuantumul daunelor, pe baza datelor 
colectate de autoritățile locale și a datelor 
de satelit, ceea ce poate genera erori în 
evaluările propuse;

Or. fr

Amendamentul 11
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. 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 că este necesar ca 
informațiile despre aceste transferuri să fie 
puse la dispoziție în timp util; regretă, de 
asemenea, lipsa unor informații generale 
detaliate privind cererile de sprijin din 
FSUE, fapt care îngreunează controlul;

4. 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 că este necesar ca 
informațiile despre aceste transferuri să fie 
puse la dispoziție în timp util; regretă, de 
asemenea, lipsa unor informații generale 
detaliate privind cererile de sprijin din 
FSUE, fapt care îngreunează controlul; 
solicită ca, în pofida noii proceduri, 
Comisia să asigure același nivel de 
informare ca în precedentul CFM;

Or. en

Amendamentul 12
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază caracterul curativ al 5. subliniază caracterul curativ al 
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FSUE și, prin urmare, necesitatea unor 
sinergii eficace cu alte politici și programe 
ale Uniunii, în special cu Pactul verde 
european și cu cele care sprijină prevenirea 
dezastrelor și gestionarea riscurilor; solicită 
o revizuire a FSUE pentru a se asigura că 
este stimulat principiul „a reconstrui mai 
bine”;

FSUE și, prin urmare, necesitatea unor 
sinergii eficace cu alte politici și programe 
ale Uniunii, în special cu Pactul verde 
european și cu cele care sprijină prevenirea 
dezastrelor și gestionarea riscurilor; solicită 
o revizuire a FSUE pentru a se asigura că 
este consacrat principiul „a reconstrui mai 
bine” și subliniază că schimbările 
climatice impun în primul rând o politică 
de prevenire, conformă cu Acordul de la 
Paris și cu Pactul verde european;

Or. en

Amendamentul 13
Georgios Kyrtsos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază caracterul curativ al 
FSUE și, prin urmare, necesitatea unor 
sinergii eficace cu alte politici și programe 
ale Uniunii, în special cu Pactul verde 
european și cu cele care sprijină prevenirea 
dezastrelor și gestionarea riscurilor; solicită 
o revizuire a FSUE pentru a se asigura că 
este stimulat principiul „a reconstrui mai 
bine”;

5. subliniază caracterul curativ al 
FSUE și, prin urmare, necesitatea unor 
sinergii eficace cu alte politici și programe 
ale Uniunii, în special cu Pactul verde 
european și cu cele care sprijină prevenirea 
dezastrelor și gestionarea riscurilor; solicită 
o revizuire a FSUE pentru a se asigura că 
este încurajată aplicarea principiului „a 
reconstrui mai bine” și pentru a se 
prevedea că nu vor fi alocate fonduri 
pentru repararea daunelor fără 
efectuarea unui studiu privind viabilitatea 
proiectelor;

Or. en

Amendamentul 14
Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, 
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază caracterul curativ al 
FSUE și, prin urmare, necesitatea unor 
sinergii eficace cu alte politici și programe 
ale Uniunii, în special cu Pactul verde 
european și cu cele care sprijină prevenirea 
dezastrelor și gestionarea riscurilor; solicită 
o revizuire a FSUE pentru a se asigura că 
este stimulat principiul „a reconstrui mai 
bine”;

5. subliniază caracterul curativ al 
FSUE și, prin urmare, necesitatea unor 
sinergii eficace cu alte politici și programe 
ale Uniunii, în special cu fondurile 
structurale și de investiții europene, cu 
Pactul verde european și cu cele care 
sprijină prevenirea dezastrelor și 
gestionarea riscurilor; solicită o revizuire a 
FSUE pentru a se asigura că este stimulat 
principiul „a reconstrui mai bine”;

Or. en

Amendamentul 15
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să evite 
suprapunerile în alocarea fondurilor, în 
situațiile în care regiunile vizate 
beneficiază deja de alte programe ale UE;

Or. fr

Amendamentul 16
Henrike Hahn
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. 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.

6. regretă lipsa de vizibilitate a FSUE, 
care face ca rolul Uniunii să nu fie 
întotdeauna clar demonstrat, îndeosebi în 
toate limbile europene și prin canale 
accesibile; regretă faptul că Regulamentul 
privind FSUE nu conține nici obligația de a 
face cunoscut sprijinul din partea FSUE, 
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nici o cerință de raportare în acest sens; 
invită Comisia să prezinte până la 
sfârșitul lui 2021 o revizuire specifică a 
Regulamentului privind FSUE, inclusiv 
prin introducerea obligației de a asigura 
vizibilitatea sprijinului din partea FSUE 
în toate cazurile aprobate;

Or. en

Amendamentul 17
Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Moritz Körner, 
Olivier Chastel, Vlad Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. 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.

6. 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; evidențiază că în statele 
membre afectate au fost elaborate 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 urmează să fie finanțate 
de FSUE;

Or. en

Amendamentul 18
Georgios Kyrtsos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul
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6. 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.

6. 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 și cere ca 1% din cheltuielile 
totale să fie alocat mass-mediilor 
naționale și altor organizații de presă 
pentru a informa cetățenii UE cu privire 
la sprijinul primit din partea UE;

Or. en

Amendamentul 19
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Vlad Gheorghe

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește importanța respectării 
principiului statului de drept și 
importanța protejării intereselor 
financiare ale UE și consideră, așadar, că 
Comisia, Oficiul European Antifraudă 
(OLAF), Curtea de Conturi și, dacă este 
cazul, Parchetul European (EPPO) 
trebuie să poată să utilizeze sistemul de 
informare și monitorizare în limita 
competențelor și a drepturilor lor;

Or. en

Amendamentul 20
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită o atestare la sfârșitul 
reconstrucției a modului în care au fost 
utilizate ajutoarele primite de țările 
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beneficiare, prin intermediul realizării 
unui audit al bunei utilizări a fondurilor 
europene;

Or. fr


