
PA\1206782RO.docx PE652.609v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru bugete

2020/2087(INI)

4.6.2020

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru bugete

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

privind revizuirea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene
(2020/2087(INI))

Raportor pentru aviz: Karlo Ressler



PE652.609v01-00 2/3 PA\1206782RO.docx

RO

PA_NonLeg



PA\1206782RO.docx 3/3 PE652.609v01-00

RO

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), luând în considerare 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. 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;

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;

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;

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;

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.


