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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 afectate de catastrofe naturale; salută 
recenta extindere a domeniului de aplicare al FSUE la urgențele de sănătate publică de 
importanță majoră;

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;

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 
estimarea daunelor;

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;

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”;

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.


